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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή 

Πξνο ηνπο Κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ 

ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο 
ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2015, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη 

πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 
θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ 

νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 
Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο 

δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε 
εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ 

νπζηψδε αλαθξίβεηα.  

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη 

επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο 
ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη 

είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο 
εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ  πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια 

γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε 

Απφ ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςε φηη: 

1. ηνπο ινγαξηαζκνχο «Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο» θαη «Ινηπά 
θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ» πεξηιακβάλνληαη επηζθαιείο απαηηήζεηο 

πνζνχ € 7.088.816 θαη €605.993 αληίζηνηρα γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ζρεκαηηζηεί 

επαξθήο πξφβιεςε γηα ηελ θάιπςε δεκηψλ απφ ηελ κε ξεπζηνπνίεζε ησλ 
απαηηήζεσλ απηψλ. Κε βάζε ηνλ έιεγρν καο εθηηκνχκε φηη ε ζρεκαηηζζείζα απφ ηελ 

εηαηξεία πξφβιεςε πνζνχ € 2.399.670 ππνιείπεηαη θαηά € 5.295.139 ηνπ πνζνχ πνπ 
έπξεπε λα είρε ζρεκαηηζζεί. Ο κε ζρεκαηηζκφο ηεο απαηηνχκελεο πξφβιεςεο ζπληζηά 

παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Γηεζλέο Ινγηζηηθφ 

Πξφηππν 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε», κε ζπλέπεηα ε 
αμία ησλ απαηηήζεσλ απφ «Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο» λα εκθαλίδεηαη 
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απμεκέλε θαηά €5.009.002, ε αμία ησλ «Ινηπψλ θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ» λα εκθαλίδεηαη απμεκέλε θαηά €286.137, ηα Ίδηα Θεθάιαηα λα 

εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά €5.295.139, ελψ ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο 
ρξήζεο εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά €594.354 θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά €4.700.785. 

2. Θαηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο δελ 

επηβαξχλζεθαλ κε δνπιεπκέλεο δαπάλεο ρξήζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 857.360, κε 
ζπλέπεηα ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηα ίδηα θεθάιαηα, θαη νη απαηηήζεηο λα 

εκθαλίδνληαη  θαηά ην πνζφ απηφ, απμεκέλα. 

Γλώκε κε επηθύιαμε  

Θαηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ 

παξάγξαθν „Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε‟, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο 

ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, ηε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Έκθαζε ζέκαηνο 

Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλφο  φηη ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο 
αθνχ ιεθζεί  ππφςε ην ζέκα πνπ αλαθέξεηαη  ζηελ παξάγξαθν «Βάζε γηα Γλψκε κε 

Δπηθχιαμε», θαζίζηαηαη αξλεηηθφ, θαη ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 48 ηνπ θσδ. Λ. 2190/1920, πεξί ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο. Ζ 

πεξηγξαθείζα θαηάζηαζε ελδερνκέλσο λα ππνδειψλεη ηελ χπαξμε αβεβαηφηεηαο ζρεηηθήο κε 

ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο.  πσο αλαθέξεηαη ζηε 
ζεκείσζε 4.9.1. ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη 

ζρεδηάζεη ηελ ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο ζέζεο 
θαη ηελ νκαιή ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο,  πξνυπφζεζε ε νπνία έρεη ιεθζεί ππφςε 

θαηά ηε ζχληαμε ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπληάρζεθαλ κε δεδνκέλε 

ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο. ηε γλψκε καο 
δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ. 

Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα 
ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α (παξ.3α) θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 

Αζήλα, 19 Καΐνπ 2016 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

 

 

Παχινο ηειιάθεο 

Α.Κ. .Ο.Δ.Ι. 24941 
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Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
ηεο εηαηξείαο «ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ Α.Δ.» πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε 

ησλ κεηόρσλ 

Θχξηνη Κέηνρνη, 

Τπνβάιινπκε γηα έγθξηζε ηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ 
ΔΙΣΑ Α.Δ» γηα ηε ρξήζε 2015. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α).  

1. Ζ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο θαη ε ζέζε ηεο 

Ζ «ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ Α.Δ» απνηειεί ζπλέρεηα ηεο ππεξεζίαο ΠΟΡΣΑ-ΠΟΡΣΑ, πνπ 

πξνζθέξεηαη ζηελ ειιεληθή αγνξά εδψ θαη 20 ρξφληα. Ωο ζπγαηξηθή, μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία 
ηεο ην 2001 δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ, ζηελ εηζαγσγή λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ 

πξνηεξαηφηεηα ηεο Γηνίθεζεο είλαη ε «ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ Α.Δ» λα παξέρεη κε Σαρχηεηα 
θαη Αμηνπηζηία Τπεξεζίεο Σαρπκεηαθνξψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζε εηδηθήο επείγνπζαο 

δηαβίβαζεο θαη επίδνζεο αληηθείκελσλ (επηζηνιέο & εκπνξηθά δέκαηα) ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 
εμσηεξηθνχ.  

Ζ εηαηξεία «ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ Α.Δ» ηελ 31/12/2015 είρε σο ζεκεία παξνπζίαο, 18 

θαηαζηήκαηα (εθ ησλ νπνίσλ ηα 9  είλαη θέληξα δηαινγήο) έλαληη  18 θαηαζηεκάησλ (εθ 
ησλ νπνίσλ ηα 10  ήηαλ θέληξα δηαινγήο) ηνπ 2014 θαη 126 πξαθηνξεία, έλαληη 120 

πξαθηνξείσλ ην 2014. 

Γηαζέηεη ηδηφθηεην ζηφιν κεηαθνξηθψλ κέζσλ απνηεινχκελν απφ 140 απηνθίλεηα θαη 164 

κεραλάθηα.  

Ζ «ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ Α.Δ» ζην 2015 απαζρφιεζε θαηά κέζν φξν 160 άηνκα σο κφληκν 

πξνζσπηθφ, φπσο αθξηβψο θαη ην 2014. 

Ζ εηαηξεία παξέρεη φιεο ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ δεκάησλ κε βάξνο έσο 35 θηιά 
ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο επίδνζεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε εηδηθέο πξφζζεηεο ππεξεζίεο, πνπ 

πξνζθέξνληαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηεο 
«ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ Α.Δ» νκαδνπνηνχληαη σο εμήο: 

 Πόξηα – Πόξηα αθνξά ηε δηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ ζηε Διιάδα εληφο θαη εθηφο 

πφιεσλ 

 EMS ε νπνία αθνξά ζηε κεηαθνξά θαη επίδνζε αληηθεηκέλσλ απφ θαη πξνο ην 

εμσηεξηθφ κέζα απφ έλα παγθφζκην δίθηπν Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζε 120 ρψξεο 
θαη 

 SPM ε νπνία αθνξά ζηε δηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ θαη επίδνζε ζην εμσηεξηθφ ηελ 

επφκελε εξγάζηκε εκέξα ζηηο θχξηεο Δπξσπατθέο πφιεηο θαη ηε ηαρχηεξε δπλαηή 
επίδνζε (2-6 εκέξεο) ζηνλ ππφινηπν θφζκν ζε 179 ζπλνιηθά ρψξεο.  

Αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ζηελ αγνξά ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί 

Ζ χθεζε ε νπνία παξαηεξείηαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα ζε φινπο ηνπο θιάδνπο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο αλ θαη επεξέαζε αξλεηηθά ηνλ θιάδν ησλ 

ηαρπκεηαθνξψλ, ε κεηαζηξνθή ησλ πνιηηψλ ζε  αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ εμηζνξξφπεζε 
κεξηθψο ηηο απψιεηεο.  

Ζ πξνζπάζεηα γηα δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληα ζηνλ 
ζπγθεθξηκέλν θιάδν έρεη σο ζπλέπεηα ηελ δξαζηηθφηαηε κείσζε ηηκψλ αξθεηά θάησ ηνπ 

θφζηνπο. Πξνθαλψο νη εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ επηδνζεί ζε πφιεκν ηηκψλ πξνθεηκέλνπ λα 

απμήζνπλ ην πειαηνιφγηφ ηνπο θαη θαη' επέθηαζε ηα έζνδά ηνπο, θαίλεηαη πσο δελ είλαη θαη 
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«ηδηαίηεξα ζπλεπείο» κε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ζε φηη αθνξά ην δεκφζην θαη ηηο 
αληίζηνηρεο θνηλσληθέο επηβαξχλζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνινχλ κε απνηέιεζκα ε 

θνξνδηαθπγή θαη εηζθνξνδηαθπγή λα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα βησζηκφηεηαο ζε ζπλέπεηεο 
πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο εηαηξείεο. 

Απφδεημε απηνχ είλαη πσο θάπνηεο απφ ηηο εηαηξείεο απηέο ζπλερίδνπκε λα κελ ηηο ζπλαληνχκε 
ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα φπνπ ε πξνζθφκηζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο είλαη ππνρξεσηηθή. 

 

2. Δπηδηώμεηο θαη ζηξαηεγηθέο, βαζηθνί πόξνη, θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο  

Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ ΑΔ ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

Αύμεζε πσιήζεσλ θαη κεξηδίνπ αγνξάο κε: 

 Βειηίσζε ησλ Τπεξεζηψλ θαη Αλαβάζκηζε ηεο Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ  

 Ηζρπξνπνίεζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο θαη ηαπηφηεηαο. 

 Αχμεζε ηνπ δηθηχνπ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ πξαθηφξσλ 

 ηφρεπζε ζε θάζεηεο αγνξέο, αγνξέο επνρηθφηεηαο θαη αγνξέο εηδηθψλ έξγσλ 

 Λέεο ππεξεζίεο 

Βειηίσζε Απόδνζεο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο εηαηξείαο κε: 

 Βειηίσζε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

 Αλάπηπμε πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ θαη αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ 

 Αλαδηνξγάλσζε δηθηχνπ δηαβηβάζεσλ 

Πεξηζηνιή ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ κε: 

 Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο 

 Αλαλέσζε κέζσ leasing κέξνπο ηνπ ζηφινπ ηεο εηαηξείαο 

 

Θίλδπλνη – Αβεβαηόηεηεο 

Ζ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο εμαθνινπζεί λα θηλείηαη ζε αβέβαηε ηξνρηά κε ελδερφκελν 

λα ππάξμνπλ θιπδσληζκνί θαη ζηνλ θιάδν ησλ ηαρπκεηαθνξψλ γηα κία αθφκε ρξνληά, παξφιν 
πνπ ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 2016 εκθαλίδεη ζεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εηαηξεία καο. 

Ο πςειφο αληαγσληζκφο έρεη επίπησζε ζηε εκπνξηθή πνιηηηθή, ηδηαίηεξα γηα εηαηξηθνχο 

πειάηεο κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο αλάπηπμεο. Σν 
ζεκαληηθφηεξν εκπφδην ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο θαη αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο 

ηαρπκεηαθνξψλ είλαη ην ρακειφ ηηκνιφγην ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Οη επηρεηξήζεηο 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά, επί ζεηξά εηψλ πξνζπαζνχζαλ λα απμήζνπλ ην κεξίδην 

ηνπο, µέζσ ηεο ζπλερνχο κείσζεο ησλ ηηκψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ.  

Οη εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπο είλαη εληάζεσο εξγαζίαο, ζπλεπψο νη 
ακνηβέο πξνζσπηθνχ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηνπ θφζηνπο. 

Αθνινπζνχλ ηα έμνδα δηαβηβάζεσλ, ζπληήξεζεο θαη θίλεζεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηεο 
επηρείξεζεο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη άκεζα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηαρπδξνκηθνχ έξγνπ 

ησλ επηρεηξήζεσλ.  
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ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΑΛΑΘΟΠΖΖ 

Αλάιπζε 

Ζ επίδνζε ηεο εηαηξείαο, θξίλεηαη επηηπρεκέλε γηα ηε ρξήζε ηνπ 2015, θαηά ηελ νπνία ε 

εηαηξεία παξνπζίαζε ιεηηνπξγηθά θέξδε EBITDA € 2.321.240, έλαληη € 2.199.532, ην 2014 
(αχμεζε 5,5%).  

Ζ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο Δηαηξείαο απνηππψλεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2015 θαη 

ηα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

1. Ο θύθινο εξγαζηώλ ην 2015 αλήιζε ζην πνζφ € 29,6 εθ. ησλ  έλαληη € 27,3 εθ. ην 2014, 

παξνπζηάδνληαο άλνδν ζε πνζνζηφ 8,4%. Σν γεγνλφο απηφ  απνηειεί αηζηφδνμν κήλπκα γηα 
ηελ εηαηξεία ε νπνία θαηαθέξλεη γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξήζε ελ κέζσ νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο 

θαη θξίζεο λα απμάλεη ζεκαληηθά ηηο πσιήζεηο ηεο. 

2. Σα Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ Υξεκαηνδνηηθώλ, Δπελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ, 
γηα ην 2015 αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ θεξδψλ € 1.711.857 έλαληη € 1.586.276 ην 2014,  ή 

πνζνζηφ αλφδνπ 7,9%. 

3. Σα θέξδε Πξν Φόξσλ γηα ην 2015 αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 1.441.205, έλαληη              

€ 1.161.298 ην 2014, ή πνζνζηφ 24,1%. 

4. Σα θέξδε Κεηά Φόξσλ γηα ην 2015 αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 1.229.838, έλαληη              
€ 1.774.578 ην 2014, ή πνζνζηφ -30,7%. 

ε απηφ ζπλέβαιε θαη ην θαηά € 211.367 έμνδν θφξνπ γηα ηε ρξήζε 2015, έλαληη 
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο (έζνδν) γηα ηε ρξήζε 2014 πνζνχ € 613.280, απφ 

ζπκςεθηζκφ δεκηψλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ. 

5. Σν EBITDA (Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ, Υξεκαηνδνηηθψλ, Δπελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ 

θαη Απνζβέζεσλ) ην νπνίν είλαη έλαο δείθηεο πνπ δίλεη έκθαζε ζηε ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία 

κηαο επηρείξεζεο, ζηε ρξήζε 2015 δείρλεη θέξδε πνπ αλέξρνληαη ζηα € 2.321.240, έλαληη 
θεξδψλ € 2.199.532 ηε ρξήζε 2014, ή πνζνζηφ αχμεζεο 5,5%. 

 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΘΗΛΓΤΛΩΛ 

Παξάγνληεο Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Θηλδύλνπ 

Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο κεηαβνιέο ζηηο 
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.  

πλαιιαγκαηηθφο Θίλδπλνο 

Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζπλεπψο εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ 

θίλδπλν πξνεξρφκελν θπξίσο απφ ηε κεηαβνιή ηνπ SDR. Σν SDR είλαη κηα ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε κέζε εκεξήζηα ηηκή ηεζζάξσλ βαζηθψλ λνκηζκάησλ θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ Σαρπδξνκείσλ εθηφο ηεο δψλεο Δπξψ θαζψο επίζεο 

θαη ησλ θνκίζηξσλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ εθηφο δψλεο επξψ. Απηφο ν θίλδπλνο δελ είλαη 
ζεκαληηθφο, αληηπξνζσπεχεη κηθξφ πνζνζηφ ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ.  

Πηζησηηθφο Θίλδπλνο & Θίλδπλνο Ρεπζηφηεηαο  
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Ζ εηαηξεία γηα δηαζθάιηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αμηνινγεί ηε πηζησηηθή ζπκπεξηθνξά 
κεγάισλ πειαηψλ. Κεγάιν κέξνο ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο αθνξά ην Διιεληθφ Γεκφζην, 

ΓΔΘΟ θαη Σξάπεδεο. Γηα ην 2015 ε εηαηξεία δελ δηελήξγεζε επηπιένλ πξνβιέςεηο γηα 
επηζθαιείο απαηηήζεηο, θαζψο ζεσξεί πσο ε ζσξεπκέλε πξφβιεςε ησλ ρηι € 2.394 επαξθεί. 

Ο γεληθφηεξνο θίλδπλνο ηεο κε νκαιήο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο ζηα 
δεδνκέλα ηεο επξσπατθήο πξννπηηθήο πνπ ζπληειέζζεθε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη 

επεξέαζε θαη ην 2015, θαζψο θαη νη δπζκελείο γεληθά νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο δεκηνχξγεζαλ 

πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη δαλεηνδφηεζεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Ζ 
εηαηξεία αληίζεηα, φρη κφλν δελ αχμεζε ηνλ δαλεηζκφ ηεο, αιιά αληίζεηα ηνλ πεξηφξηζε 

ζεκαληηθά. 

Ζ εηαηξεία καο πξνζπάζεζε θαη θαηάθεξε λα βγεη αιψβεηε θαη αλεπεξέαζηε απφ ην γεληθφ 

απηφ θιίκα χθεζεο.  

Παξάιιεια ελίζρπζε αθφκε πεξηζζφηεξν ην ηκήκα εηζπξάμεσλ πειαηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ 
ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο θαη κεξηθήο δπλαηφηεηαο 

απνπιεξσκήο ησλ ρξεψλ. 

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο παξφιε ηελ θξίζε ξεπζηφηεηαο πνπ επηθξάηεζε ζηελ ειιεληθή 

αγνξά (θαη ζπλερίδεη λα ππάξρεη), έρεη θαιχςεη φιεο ηηο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ηεο 

ππνρξεψζεηο θαη δελ ππάξρνπλ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ην ειιεληθφ δεκφζην.  

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη απαηηήζεηο απφ ην Γεκφζην, Λ.Π.Γ.Γ., Λ.Π.Η.Γ., θνξείο ηνπ επξχηεξνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα, ηδησηηθέο εηαηξείεο θαζψο θαη απαηηήζεηο απφ θπζηθά πξφζσπα (πξάθηνξεο, 
πειάηεο) πνπ πξνέξρνληαη απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαη ε εηαηξεία θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα, δηθαζηηθψο θαη εμσδηθαζηηθψο γηα ηελ είζπξαμε ηνπο.  

Γεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο είλαη κηθξφηεξν απφ ην κηζφ 

(½) ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο ιφγσ ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ πξνεγνπκέλσλ  

ρξήζεσλ (ζρέζε Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πξνο Κεηνρηθφ Θεθάιαην= 31%), ζπληξέρεη ε πεξίπησζε 
εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Λ.2190/1920.  

Ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο 
ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε κία ζεηξά ελεξγεηψλ γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηάο ηεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη: 

 Δληφο ηνπ 2016 θαη γηα ηα επφκελα ρξφληα, ε εηαηξεία έρεη ζρεδηάζεη ελέξγεηεο 

πεξαηηέξσ πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη ελδπλάκσζεο ηεο δνκήο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο, παξά ηηο ζεκαληηθέο κεηψζεηο  πνπ επηηεχρζεθαλ κέρξη θαη ηε 
ρξήζε  2015.  

 Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ζρεδηάδεηαη ε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο 

κεηαθνξάο κε ηε δηάξζξσζε λέσλ δξνκνινγίσλ, ε αλαδηάξζξσζε δνκψλ πνπ ζα 
επηθέξνπλ κεγαιχηεξεο σθέιεηεο, ν πεξηνξηζκφο ζηηο ινηπέο δαπάλεο, ακνηβψλ ηξίησλ 

θαη ινηπέο ελέξγεηεο.  

 Δπηπιένλ  δξάζεηο, πνπ εμεηάδνληαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ 
ελδερφκελε δηάζεζε ή δηαθνπή δεκηνγφλσλ-επηζθαιψλ δξαζηεξηνηήησλ-ζπλεξγαηψλ, 

ηνλ πεξαηηέξσ εμνξζνινγηζκφ ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ, ηελ αχμεζε ησλ κεξηδίσλ 
αγνξάο, ηε δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη ηελ πψιεζε 

ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ (παιηά απηνθίλεηα ή κεραλάθηα, πνπ επηβαξχλνπλ ην θφζηνο 

ζπληήξεζεο). Ζ κείσζε ηνπ δαλεηζκνχ ζα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζην 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο. 
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ΠΡΟΟΠΣΗΘΔ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΑ ΥΡΟΛΗΑ 

Ο θχθινο εξγαζηψλ πξνέξρεηαη απφ ηελ εμππεξέηεζε ηαρπκεηαθνξάο εγγξάθσλ θαη δεκάησλ 

επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο. Ζ εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο είλαη φηη ε 
ζηξαηεγηθή επέθηαζεο ηεο εηαηξείαο κέζσ λέσλ πξαθηνξείσλ ζε νιφθιεξε ησλ επηθξάηεηα θαη 

εηδηθφηεξα ε δηεχξπλζε ησλ πξαθηνξείσλ ζην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο θαη ηελ επξχηεξε 
πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ απφθηεζε κεγαιπηέξνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα βειηησζνχλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη λα απμήζεη 
ηελ θεξδνθνξία εληφο ηνπ 2016. 

Ήδε νη ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο κέρξη θαη ηελ ζχληαμε ηεο παξνχζαο έθζεζεο, έρνπλ επηθέξεη 
ζεκαληηθέο σθέιεηεο ζην ζθέινο ηφζν ηεο πεξηζηνιήο ησλ δαπαλψλ φζν θαη ζηελ εμεχξεζε 

λέσλ πειαηψλ, θαη εθηηκάηαη φηη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 2016 ε εηαηξεία ζα εληζρχζεη ηε 

ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία ηεο. 

Ζ εηαηξεία  είλαη έηνηκε λα εθκεηαιιεπηεί φπνηα γεγνλφηα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ 

ηαρπδξνκηθή αγνξά  θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ηζάμηεο ηνπ αληαγσληζκνχ νη νπνίεο 
δεηνχληαη απφ ηνπο πειάηεο  γηα ηε δηεθδίθεζε κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ αγνξάο. 

Ζ εηαηξεία έρεη δηαηεξήζεη ζην ραξηνθπιάθην ηεο ζρεδφλ φινπο ηνπο πειάηεο ηνπ Σξαπεδηθνχ 

Σνκέα (εθηφο ALPHA BANK) θαη άιινπο κεγάινπο πειάηεο. 

πγθεθξηκέλα, νη θαηλνηνκίεο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηε ρξήζε 2015 θαη πνπ εθαξκφδνληαη θαη 

ζηελ ρξήζε 2016 είλαη: 

-Τινπνηήζεθε ην λέν απνκαθξπζκέλν Disaster Recovery site ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν έγηλε 

πξαγκαηηθφηεηα κε ηερλνινγίεο πνπ απινπνίεζαλ ηε δηαδηθαζία θαη κείσζαλ ην θφζηνο: 
Storage Area Network, virtualization, αιιά θαη εμεηδηθεπκέλνη ηξφπνη δηακεηαγσγήο ησλ 

δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ sites (primary & disaster recovery site. 

-Βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ηειεηψλεη ην DRS ηεο Β. Αζήλαο πνπ εγθαζίζηαηαη ζην αληίζηνηρν 
θέληξν δηαινγήο. θνπφο ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο ζε πεξίπησζε πνπ ην 

θεληξηθφ θηήξην γίλεη απξνζπέιαζην. 

-Αλαβάζκηζε ηεο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ. ζε SQL 2014 Enterprise. Κε άκεζα 

απνηειέζκαηα ζηελ ηαρχηεηα δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη κεγάιε  επειημία σο πξνο 

ηελ επρέξεηα  ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη επέθηαζεο.  

-Αληηθαηαζηάζεθαλ ηα βαξηά θαη αθξηβά PDA‟ s ησλ δηαλνκέσλ κε 3G/4G smartphones, ζηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχκε in house ινγηζκηθφ πνπ δεκηνπξγήζακε θαη ζπλδέζεηο Machine to 
Machine (M2M). Κε απηφλ ηνλ ηξφπν βειηηψζακε ηελ ηαρχηεηα δηαθίλεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, 

αιιά θαη ηελ επρξεζηία ηνπ εμνπιηζκνχ θαηά ηε δηαδηθαζία παξάδνζεο θαη παξαιαβήο 
αληηθεηκέλσλ απφ ηνλ πειάηε. Σαπηφρξνλα, κεηψζεθε δξαζηηθά ην θφζηνο ηεο δηαδηθαζίαο. 

-Αληηθαηάζηαζε ησλ 60 πξψησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ ηεο εηαηξίαο κε ζηαζκνχο λέαο γεληάο 

ζε windows 10. 

-Απμήζεθε ε επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ησλ ζηειερψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο κε ηελ 

παξαθνινχζεζε ζηνρεπφκελσλ ζεκηλαξίσλ πςεινηάηνπ επηπέδνπ, κε απνηέιεζκα ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεξε αιιά θαη ηαρχηεξε ιχζε ησλ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ , αιιά θαη ηνπ 

νξζνινγηθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ  ησλ ιχζεσλ απηψλ. 

-Ζιεθηξνληθή ηηκνιφγεζε κε ςεθηαθή ππνγξαθή: Ζ εηαηξεία καο βξαβεχηεθε κε ην Υξπζφ 
βξαβείν σο ε πξψηε εηαηξία ηνπ δεκνζίνπ πνπ εθάξκνζε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε 

κε ςεθηαθή ππνγξαθή. 
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εκαληηθή πάλησο ψζεζε ζηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά, αλακέλεηαη  λα δψζεη ην ειεθηξνληθφ 
εκπφξην, ην νπνίν, απνηειεί φαζε επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ, εηδηθά ζηελ Διιάδα, θαζψο είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο. Οη πξννπηηθέο ηεο ρξήζεο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ Διιάδα αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ζεκαληηθά ηα επφκελα 2-3 

ρξφληα. 

 

 

Γηα ην Γ.. ηεο "ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ Α.Δ" 

 

 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. & Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο 

 

 
 

ηαχξνο Ηγλαηηάδεο 
  



Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

ηεο πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 

 

ια ηα πνζά είλαη ζε €, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά 

 ειίδα 12 απφ 48 

Θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

 
εκ. 31/12/2015 31/12/2014 

 
Δλεξγεηηθό 

    
Κε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 

   Δλζψκαηα πάγηα 4.1                715.206                 828.741  

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 4.2                941.805              1.119.184  

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 4.3                  90.583                   72.875  

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 4.4                656.725                 863.811  

 
ύλνιν 

 
            2.404.320              2.884.611  

     
Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 

   Απνζέκαηα 4.5                194.320                 240.025  

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 4.6           15.369.297            13.997.491  

Ινηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 4.7             3.294.672              3.415.359  

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 4.8             2.852.491              2.602.116  

ύλνιν 
 

          
21.710.780            20.254.992  

    

ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ 
 

          
24.115.099            23.139.603  

     
Παζεηηθό 

    
Ίδηα Θεθάιαηα 

   Κεηνρηθφ θεθάιαην 4.9.1           14.070.008            14.070.008  

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 4.9.2                  27.711                   27.711  

Ινηπά απνζεκαηηθά θεθάιαηα 4.9.2                443.420                 453.902  

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 
 

         (10.166.115)          (11.395.953) 

 
ύλνιν 

 
            4.375.024              3.155.668  

     
Καθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

   Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 
ππεξεζία 4.10                288.570                 244.750  

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 4.11                955.750                 927.803  

 
ύλνιν 

 
            1.244.320              1.172.554  

     
Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

   Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 4.12             2.354.599              2.544.946  

Τπνρξεψζεηο ζε πλδεδεκέλεο εηαηξείεο 4.18           10.472.956            10.172.580  

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 4.13             3.520.591              3.820.591  

Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 4.12             2.147.609              2.273.264  

ύλνιν 
 

          
18.495.756            18.811.381  

    

ΤΛΟΙΟ ΠΑΘΖΣΗΘΟΤ 
 

          
24.115.099            23.139.603  

    
Σπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
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Θαηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο 

 

 
εκ. 1/1 - 31/12/2015 

 
1/1 - 31/12/2014 

 
Θύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) 4.14                 29.607.192  

 
             27.314.071  

Θφζηνο πσιήζεσλ 4.14              (23.067.643) 
 

           (20.260.008) 

 
Κηθηό Θέξδνο 

 
                  6.539.549  

 
               7.054.063  

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 4.14                 (3.907.523) 
 

             (4.307.957) 

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 4.14                    (837.326) 
 

                 (760.228) 

Ινηπά έζνδα 4.14                       100.813  
 

                   221.640  

Ινηπά έμνδα 4.14                    (183.656) 
 

                 (621.243) 

 
Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ Υξεκαηνδνηηθώλ θαη Δπελδπηηθώλ 
Απνηειεζκάησλ 4.14                   1.711.857  

 
               1.586.276  

Θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 4.14                       120.436  
 

                     65.507  

Θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 4.14                    (391.088) 
 

                 (490.485) 

 
Θέξδε / (Εεκηέο)  Πξν Φόξσλ  

 
                  1.441.205  

 
               1.161.298  

Φνξνινγία εηζνδήκαηνο 4.15                    (211.367) 
 

                   613.280  

 
Θέξδε/(Εεκηέο) Κεηά Φόξνπ 

 
                  1.229.838  

 
               1.774.578  

 
 

          
Ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα αλαγλσξηζζέληα απ’ επζείαο ζηα 
Ίδηα θεθάιαηα από : 

    

    Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ θαζνξηζκέλεο ζπληαμηνδνηηθέο 
παξνρέο 

 

                      
(14.763) 

 

                   
(46.343) 

Φφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξηζκέλνο απ‟ επζείαο ζηα Ίδηα θεθάιαηα  
 

                          4.281  
 

                     12.049  

Ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ θαζαξά θφξνπ εηζνδήκαηνο 
 

                      
(10.482) 

 

                   
(34.293) 

      
πγθεληξσηηθά πλνιηθά Δηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο 

 
                  1.219.356  

 
               1.740.285  

      
 

     
EBITDA  (Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ + Απνζβέζεηο) 

 
                  2.321.240  

 
               2.199.532  

 

Σπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 
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Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 

 

 Κεηνρηθό 
θεθάιαην  Σαθηηθό απνζεκαηηθό 

Ινηπά απνζεκαηηθά 
θεθάιαηα 

Απνηειέζκαηα εηο 
λένλ  ύλνιν  

 
 Τπόινηπν 1/1/2014  14.070.008 27.711 488.195 (13.170.531) 1.415.384 

 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα  
  

(34.293)                    1.774.578  1.740.284,53 

  
Τπόινηπν 31/12/2014  14.070.008 27.711 453.902                (11.395.953) 3.155.668 

            . 
      

 Τπόινηπν 1/1/2015  14.070.008 27.711 453.901,70 (11.395.953) 3.155.668 

 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα  
  

(10.482) 1.229.838  1.219.356  

  
Τπόινηπν 31/12/2015  14.070.008 27.711 443.420 (10.166.115) 4.375.024 

      
 

Σπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Θαηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ(ΔΚΚΔΖ ΚΔΘΟΓΟ) 

 

   

 

1/1 - 
31/12/2015 

1/1 - 
31/12/2014 

 
Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

  Θέξδε/(Εεκίεο)  ρξήζεσο πξν θφξνπ  1.441.205  1.161.298  

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: 
  Απνζβέζεηο  609.383  613.255  

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα (8.246) (27.614) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 340.737  405.472  

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (61.840) 47.119  

Πξφβιεςεηο 29.056  68.700  

 
Ιεηηνπξγηθό θέξδνο πξν κεηαβνιώλ ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο 2.350.296  2.268.231  

    
Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο: 

  Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 45.705  41.975  

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ (1.156.636) (717.061) 

(Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) (38.029) (446.157) 

  Κείνλ: 
  Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαηαβεβιεκέλα  (340.737) (405.472) 

 
ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 860.599  741.517  

` 
   

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: 
  (Αγνξέο)/πσιήζεηο  ελζψκαησλ θαη αζσκάησλ παγίσλ ζηνηρείσλ  (318.470) (488.837) 

Σφθνη θαη ζπλαθή έζνδα εηζπξαρζέληα 8.246  27.614  

 
ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (310.224) (461.223) 

    
Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

  Δμνθιήζεηο δαλείσλ (300.000) (889.129) 

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
(γ) (300.000) (889.129) 

   Θαζαξή αχμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ρξήζεο 
(α) + (β) +(γ) 250.375  (608.835) 

    
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 2.602.116  3.210.952  

 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 2.852.491  2.602.116  

 

 

Σπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
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εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο «ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ AΔ» έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε 

ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, (Γ.Π.Υ.Α.), φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ 
ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. 

Ζ «ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ AΔ» ζηε ρξήζε 2011 κεηέθεξε ηελ έδξα ηεο ζηελ Ι. 
Βνπιηαγκέλεο 115-117 & Ζιία Ζιίνπ ζηνλ Λέν Θφζκν, θαη θαηαρσξήζεθε ζην Κεηξψν ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο Π.Δ. Θεληξηθνχ Σνκέα Αζελψλ κε λέν αξηζκφ 

Κ.Α.Δ 46170/01/Β/00/157(2011). Κε ηελ ππ‟ αξηζ. 1766/08.01.2013 βεβαίσζε απνγξαθήο, ε 
εηαηξεία εγγξάθεθε ζην κεηξψν Γ.Δ.Κ.Ζ. κε Αξ. Κεηξψνπ 188720. Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο 

έρεη αξρίζεη απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο (13.5.2000) θαη ιήγεη ηελ 13ε Απξηιίνπ ηνπ 
έηνπο 2050.  

θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ Σαρπκεηαθνξψλ, ε παξνρή ππεξεζηψλ 

εκπνξηθψλ δεκάησλ, παξνρή ππεξεζηψλ αιπζίδαο εθνδηαζκνχ πιηθψλ – αγαζψλ (logistics) θαη 
ε δξαζηεξηνπνίεζε ζην ρψξν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce). 

Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο είλαη www.elta-courier.gr. 

Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ εμειέγε απφ ηε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Κεηφρσλ ηελ 18/2/2013 είλαη ηξηεηήο, θαη φπσο αλαθέξεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο 

κπνξεί λα παξαηαζεί ε ηζρχο ηνπ κέρξη ηελ εηήζηα Γ, αιιά δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ 4εηία. 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 εγθξίζεθαλ 

απφ ην Γ.. ηελ 19/05/2016. Ζ «ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ AΔ»  είλαη ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο 
«ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΣΑΥΤΓΡΟΚΔΗΑ ΑΔ» (ΔΙΣΑ Α.Δ.), πνπ ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην κε 

πνζνζηφ 99,98%. Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ ΔΙΣΑ Α.Δ (www.elta.gr) κε ηε κέζνδν ηεο νιηθή 

ελνπνίεζεο. 

2. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ 
ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ 

αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γ.Π.Υ.Α., 
φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη 

ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ 
(I.F.R.I.C.) ηεο IASB θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ια ηα αλαζεσξεκέλα ή λενθδνζέληα Πξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ 
εηαηξεία θαη είλαη ζε ηζρχ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηε ζχληαμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζηελ έθηαζε πνπ απηά ήηαλ εθαξκφζηκα. 

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α., απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ 
εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ 

αξρψλ ηεο εηαηξείαο. Οη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο θαη 
πνιππινθφηεηαο ή νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηελ § 2.2 «εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, 

εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο». 

http://www.elta-courier.gr/
http://www.elta.gr/
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2.1. Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο 

2.1.1. Λέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο, Αλαζεσξήζεηο θαη Σξνπνπνηήζεηο 
πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη έρνπλ 

πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Οη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΠΥΑ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ 

Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2014 
2015 ή κεηαγελέζηεξα. Σα ζεκαληηθφηεξα Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο αλαθέξνληαη αθνινχζσο: 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ Θύθινο 2011-2013 (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2015) Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ 

Θύθινο 2011‐2013 (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά 

ηελ 01/01/2015) 

Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Θχθινο 2011 - 2013», ην νπνίν απνηειείηαη απφ 
κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 4 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο 

βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα 

ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη ηα εμήο: 

ΓΠΥΑ 1: Ζ έλλνηα ησλ πθηζηάκελσλ ΓΠΥΑ, ΓΠΥΑ 3: Δμαηξέζεηο γηα θνηλνπξαμίεο, ΓΠΥΑ 13: 
Πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 52 (εμαίξεζε ραξηνθπιαθίνπ), θαη ΓΙΠ 40: Απνζαθήληζε 

ηεο αιιειεμάξηεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη ΓΙΠ 40 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 
θαηά ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αθηλήησλ σο επελδχζεηο ζε αθίλεηα ή σο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα 

αθίλεηα. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΙΠ 19: «Πξόγξακκα Θαζνξηζκέλσλ Παξνρώλ: Δηζθνξέο 

εξγαδνκέλσλ» (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 
01/07/2014) 

Σν Λνέκβξην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ 
ζην ΓΙΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» κε ηίηιν Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ: 

Δηζθνξέο Δξγαδνκέλσλ (Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΠ 19). Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή 
ζε εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ. Ο ζθνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα απινπνηήζεη ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα 

ηηο εηζθνξέο πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηα έηε ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο είλαη γηα 
παξάδεηγκα, νη εηζθνξέο πνπ ππνινγίδνληαη σο ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ηεο κηζζνδνζίαο. Ζ 

ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ Θύθινο 2010-2012 (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2014) 

Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Θχθινο 2010 - 2012», ην νπνίν απνηειείηαη απφ 
κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 8 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο 

βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα 

ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη νη εμήο: 

ΓΠΥΑ 2: Οξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο, ΓΠΥΑ 3: Ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ελφο 
ελδερφκελνπ αληαιιάγκαηνο ζε ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, ΓΠΥΑ 8: πλάζξνηζε ιεηηνπξγηθψλ 

ηνκέσλ, ΓΠΥΑ 8: πκθσλία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ πξνο 
παξνπζίαζε ηνκέσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, ΓΠΥΑ 13: 

Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ΓΙΠ 7: Θαηαβιεζέληεο ηφθνη πνπ 
θεθαιαηνπνηνχληαη, ΓΙΠ 16/ΓΙΠ 38: Κέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο – αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε 
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ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ΓΙΠ 24: Βαζηθά Γηεπζπληηθά ηειέρε. Οη ηξνπνπνηήζεηο 

δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΙΠ 27: «Κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο ζε αηνκηθέο 

Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ 

ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016): 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2014, ην IASB έθδσζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΠ 27 
«Κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο ζε αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο». Κε ηελ παξνχζα 
ηξνπνπνίεζε, κία εηαηξεία έρεη ηελ επηινγή λα επηκεηξήζεη ηηο επελδχζεηο ηεο ζε ζπγαηξηθέο, 

θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηηο αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο ηεο, θάηη ην νπνίν έσο θαη ηελ έθδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο, δελ 
ίζρπε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ Θύθινο 2012-2014 (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Θχθινο 2012 - 2014», ην νπνίν απνηειείηαη απφ 

κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 4 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο 

βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη 

λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη ηα 

εμήο: ΓΠΥΑ 5: Αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο ηεο Πψιεζεο, ΓΠΥΑ 7: πκβάζεηο ππεξεζίαο θαη 

εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 7 ζηηο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ΓΙΠ 19: 

Δπηηφθην πξνεμφθιεζε, θαη ΓΙΠ 34: Γλσζηνπνηήζεηο πιεξνθνξηψλ ζηελ ελδηάκεζε νηθνλνκηθή 

αλαθνξά. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΠ 16 θαη ζην ΓΙΠ 41: «Γεσξγία: Θαξπνθόξεο Φπηείεο» 

(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σν Ηνχλην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ αιιάδεη 

ε ρξεκαηννηθνλνκηθά αλαθνξά θαξπνθφξσλ θπηεηψλ. Κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, 

απνθαζίζηεθε φηη νη θαξπνθφξεο θπηείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγήο, ζα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ην ίδην ηξφπν φπσο ηα ελζψκαηα πάγηα 

(ΓΙΠ 16). πλεπψο νη ηξνπνπνηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο θαξπνθφξεο θπηείεο ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΠ 16 αληί ηνπ ΓΙΠ 41. Ζ παξαγσγή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο θαξπνθφξεο 

θπηείεο παξακέλεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΠ 41. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε 

ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 11:  «Ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ απνθηήζεσλ 

ζπκκεηνρώλ ζε από θνηλνύ ιεηηνπξγίεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο 

πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σν Κάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΠΥΑ 11. Οη ελ ιφγσ 

ηξνπνπνηήζεηο πξνζζέηνπλ λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

απφθηεζεο ζπκκεηνρήο ζε κία απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί κία νηθνλνκηθή 

νληφηεηα θαη δηεπθξηλίδνπλ ην θαηάιιειν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηέηνηεο απνθηήζεηο. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΠ 1: «Πξσηνβνπιία Γλσζηνπνηήζεσλ» (εθαξκόδεηαη γηα 

εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 
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Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΙΠ 1. Οη ελ 

ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ σο ζηφρν ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πθηζηάκελεο 

απαηηήζεηο παξνπζίαζεο θαη γλσζηνπνίεζεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο άζθεζεο 

θξίζεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.  

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΠ 16 θαη ζην ΓΙΠ 38: «Γηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε 

Απνδεθηέο Κεζόδνπο Απνζβέζεσλ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σν Κάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΙΠ 16 θαη ΓΙΠ 38. Σν 

ΓΙΠ 16 θαη ην ΓΙΠ 38 θαζηεξψλνπλ ηηο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν αληηκεησπίδνληαη νη απνζβέζεηο ζην ξπζκφ ηεο αλακελφκελεο αλάισζεο ησλ 

κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Σν IASB 

έρεη δηεπθξηλίζεη φηη ε ρξήζε ησλ κεζφδσλ πνπ βαζίδνληαη ζηα έζνδα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

απφζβεζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ είλαη θαηάιιειε, δηφηη ηα έζνδα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ γεληθά αληαλαθινχλ άιινπο παξάγνληεο θαη φρη ηελ αλάισζε ησλ κειινληηθψλ 

νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ 

έρνπλ επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

2.1.2. Λέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ 

Πξνηύπσλ ηα νπνία δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί 
από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηχπσλ, αιιά θαη νη αθφινπζεο Γηεξκελείεο 

γηα ηα ππάξρνληα Πξφηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ, είηε 

δελ  είηε δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. πγθεθξηκέλα: 

 ΓΠΥΑ 14 «Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί Ρπζκηδόκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ» ( 

εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην ΓΠΥΑ 14. ηφρνο ηνπ ελδηάκεζνπ 

απηνχ πξνηχπνπ είλαη ε ελίζρπζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ 

ησλ εηαηξεηψλ  πνπ έρνπλ ξπζκηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. ε πνιιέο ρψξεο ππάξρνπλ θιάδνη 

πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθή ξχζκηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θπβεξλεηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ 

ηελ παξνρή θαη ηελ ηηκνιφγεζε  ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ δξαζηεξηνηήησλ νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο ηεο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 10 θαη ζην ΓΙΠ 28: «Πσιήζεηο ή Δηζθνξέο ηνηρείσλ 

ηνπ Δλεξγεηηθνύ κεηαμύ ελόο Δπελδπηή θαη ηεο πγγελνύο ή ηεο Θνηλνπξαμίαο 

ηνπ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2016) 

Σν επηέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ «Πσιήζεηο ή 

Δηζθνξέο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ κεηαμχ ελφο Δπελδπηή θαη ηεο πγγελνχο ή ηεο 

Θνηλνπξαμίαο» (ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10 θαη ΓΙΠ 28). Ζ ηξνπνπνίεζε ζα εθαξκφδεηαη απφ 

ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κειινληηθά γηα πσιήζεηο ή εηζθνξέο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016. 
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Πξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη, κε απαξαίηεηε ηε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε απηήο ζηηο 

Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο 

Οηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΙΠ 28: «Δπελδπηηθέο νληόηεηεο: 

Δθαξκόδνληαο ηελ εμαίξεζε από ηελ Δλνπνίεζε» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ 

ζθνπνχ ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΙΠ 28. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ επεμεγήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ νληνηήησλ, ελψ παξέρνπλ 

εμαηξέζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο ζα κεηψζνπλ ηα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο 

Οηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΠ 12 Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία “ Ζ αλαγλώξηζε ηεο 

αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο γηα κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο” 

(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2017) 

Σν Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΠ 12. Ο 

ζηφρνο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα απνζαθεληζηεί ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκίεο απφ 

ρξεφγξαθα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ 

ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα 

αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβάζεηο κε Πειάηεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2017) 

Σνλ Κάην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην ΓΠΥΑ 15. Σν ελ ιφγσ πξφηππν 

είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηηο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ηφζν 

θάησ απφ ηηο αξρέο ησλ ΓΠΥΑ φζν θαη ησλ Ακεξηθάληθσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ (US GAAP).  Σν 

λέν πξφηππν έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΙΠ 18  Έζνδα, ΓΙΠ 11 Θαηαζθεπαζηηθέο 

ζπκβάζεηο θαη θάπνηεο δηεξκελείεο πνπ είλαη ζρεηηδφκελεο κε ηα έζνδα. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη 

ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη 

λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018) 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 9. Οη βειηηψζεηο πνπ 

επέθεξε ην λέν πξφηππν αθνξνχλ ηελ χπαξμεο ελφο ινγηθνχ κνληέινπ γηα ηελ ηαμηλφκεζε 

θαη ηελ επηκέηξεζε, έλα εληαίν πξνλνεηηθφ κνληέιν γηα αλακελφκελεο δεκηέο απφ απνκείσζε 

θαη επίζεο κηα νπζηαζηηθά αλακνξθσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ζ 

Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο, αλ 

θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 
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 ΓΠΥΑ 16 “Κηζζώζεηο” (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01/01/2019) 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016,  ην IASB δεκνζίεπζε ην λέν Πξφηππν, ΓΠΥΑ 16. Ο ζθνπφο ηνπ 

έξγνπ ηνπ IASB  ήηαλ ε αλάπηπμε λένπ Πξνηχπνπ γηα κηζζψζεηο πνπ θαζνξίδεη ηηο αξρέο ηηο 

νπνίεο εθαξκφδνπλ  θαη ηα δχν κέξε ζε κηα ζχκβαζε - δειαδή θαη ν πειάηεο («ν κηζζσηή») 

θαη ν πξνκεζεπηήο («ν εθκηζζσηήο») - γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο κηζζψζεηο κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πηζηά θαηαγξάθεη απηέο ηηο ζπλαιιαγέο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ν 

κηζζσηήο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε κίζζσζε. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο 

Οηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

2.2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο. 

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥA) απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, 

εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 
ηηο ππνρξεψζεηο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπεξεάδνπλ επίζεο ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ησλ ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα δεκνζηεπκέλα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηεο 
πεξηφδνπ. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ απηά ηα νπνία έρνπλ 

εθηηκεζεί. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε 
άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα, ηα 

νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο κε 

ηελ ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. 

Θξίζεηο 

Οη βαζηθέο θξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο (εθηφο ησλ θξίζεσλ πνπ 
ζπλδένληαη κε εθηηκήζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα) θαη πνπ έρνπλ ηελ 

ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θπξίσο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ Αλαθηεζηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ. 

Δθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο 

πγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο καο θαηαζηάζεηο, 
θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο εθηηκψληαη, απαηηψληαο απφ εκάο λα ζρεκαηίδνπκε 

ππνζέζεηο ζρεηηθά κε αμίεο ή ζπλζήθεο, νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη γλσζηέο κε 
βεβαηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Κία ινγηζηηθή 

εθηίκεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή φηαλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη απαηηεί ηηο πην δχζθνιεο, ππνθεηκεληθέο ή 
πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο, ζπρλά σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο γηα ζρεκαηηζκφ 

εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ππνζέζεσλ νη νπνίεο είλαη αβέβαηεο. Ζ εηαηξεία αμηνινγεί 
ηέηνηεο εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, βαζηδφκελνο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη ζηελ 

εκπεηξία, ζε ζπζθέςεηο κε εηδηθνχο, ζε ηάζεηο θαη ζε άιιεο κεζφδνπο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη 

ινγηθέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φπσο επίζεο θαη ηηο πξνβιέςεηο καο ζρεηηθά κε ην πψο 
απηά ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ ζην κέιινλ. ηε § 3 «χλνςε ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ», 

αλαθέξνληαη νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ επηιεγεί απφ απνδεθηέο ελαιιαθηηθέο.  

 Δθηίκεζε απνκείσζεο 

Ζ εηαηξεία ειέγρεη εηεζίσο ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία γηα ηπρφλ απνκείσζε θαη εξεπλά ηα 

γεγνλφηα ή ηηο ζπλζήθεο πνπ θαζηζηνχλ πηζαλή ηελ χπαξμε απνκείσζεο, φπσο γηα 
παξάδεηγκα κηα ζεκαληηθή δπζκελήο αιιαγή ζην εηαηξηθφ θιίκα ή κηα απφθαζε γηα πψιεζε ή 
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δηάζεζε κηαο κνλάδαο ή ελφο ιεηηνπξγηθνχ ηνκέα. Ο θαζνξηζκφο ηεο χπαξμεο απνκείσζεο 

απαηηεί ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλαθηήζηκνπ ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο, ε νπνία εθηηκάηαη 
ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Σα αλαθηήζηκα πνζά 

ησλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ έρνπλ θαζνξηζηεί βαζηδφκελα ζε ππνινγηζκνχο 
ηεο αμίαο ρξήζεο. Απηνί νη ππνινγηζκνί απαηηνχλ ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ. Δάλ απφ απηή ηελ 

αλάιπζε πξνθχπηεη αλάγθε γηα απνκείσζε, ε κέηξεζε ηεο απνκείσζεο απαηηεί εθηίκεζε ηεο 
εχινγεο αμίαο γηα θάζε αλαγλσξηδφκελν ελζψκαην ή πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνζέγγηζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ε νπνία αλαθέξεηαη 

παξαπάλσ απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο, φπνπ θξίλεηαη θαηάιιειν. Δπηπιένλ εηεζίσο 
ειέγρνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε άιια αλαγλσξηδφκελα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε 

θαζνξηζκέλεο σθέιηκεο δσέο θαη ππνθείκελα ζε απφζβεζε ζπγθξίλνληαο ηε ινγηζηηθή αμία κε 
ην άζξνηζκα ησλ κε πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ 

απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  

 Φόξνη εηζνδήκαηνο 

Ζ εηαηξεία ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο απφ δηάθνξεο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. 

Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ 
θφξνπ είλαη αβέβαηνο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ εηαηξεία 

αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα αλακελφκελα ζέκαηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ βαζηδφκελε ζε 

εθηηκήζεηο γηα ην πνζφ ησλ επηπιένλ θφξσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα νθείινληαη. ηαλ ην ηειηθφ 
απνηέιεζκα απφ ηνπο θφξνπο ησλ ππνζέζεσλ απηψλ, δηαθέξεη απφ ην πνζφ ην νπνίν είρε 

αξρηθά αλαγλσξηζζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη δηαθνξέο επηδξνχλ ζην θφξν 
εηζνδήκαηνο θαη ζηηο πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ, θαηά ηελ νπνία 

ηα πνζά απηά νξηζηηθνπνηνχληαη. 

 Πξνβιέςεηο 

Οη επηζθαιείο ινγαξηαζκνί απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα αλαθηεζνχλ. 

Οη εθηηκήζεηο γηα ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ πξνθχπηνπλ θαηφπηλ αλάιπζεο, 

θαζψο θαη απφ ηελ εκπεηξία ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα επηζθαιεηψλ ησλ 
πειαηψλ. Κφιηο γίλεη γλσζηφ φηη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε κεγαιχηεξν 

θίλδπλν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (πρ, ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε, 
δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή ην πνζφ ηεο απαίηεζεο, θηι.), ν ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη 

θαη θαηφπηλ θαηαγξάθεηαη σο επηζθάιεηα, εάλ νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε απαίηεζε είλαη 

αλείζπξαθηε.  

 Δλδερόκελα γεγνλόηα 

Ζ εηαηξεία εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ 

εξγαζηψλ ηεο. Ζ δηνίθεζε θξίλεη φηη νπνηνηδήπνηε δηαθαλνληζκνί δε ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά 
ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015. Παξφια απηά, ν θαζνξηζκφο ησλ 

ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο 
είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία, πνπ πεξηιακβάλεη θξίζεηο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη 

ηηο δηεξκελείεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Κεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο ή ζηηο 

δηεξκελείεο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κηα αχμεζε ή κηα κείσζε ησλ ελδερφκελσλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο ζην κέιινλ.  

 Ωθέιηκε δσή απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ 

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ ζε θάζε 
ρξήζε. Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σα 

πξαγκαηνπνηεζέληα απνηειέζκαηα, σζηφζν, είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ ιφγσ ηερληθήο 
βαζκηαίαο απαμίσζεο, θπξίσο φζνλ αθνξά ην ινγηζκηθφ θαη ην κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ. 
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3. ύλνςε ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ 

3.1. Γεληθά 

Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηάξηηζε απηψλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθφηεξα αλσηέξσ ζηελ §2.2 «εκαληηθέο 

ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο», φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη 
ππνζέζεηο ζηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη απηέο νη 

εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε γλψζε ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηα ηξέρνληα γεγνλφηα 

θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ ηειηθά απφ απηά ηα 
νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο «ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ Α.Δ.» παξνπζηάδνληαη ζε επξψ (€), 
ην νπνίν είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο. 

3.2. Κεηαηξνπή ζηνηρείσλ ζε μέλν λόκηζκα 

πλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκηέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο αλαγλσξίδνληαη ζηα 
απνηειέζκαηα ζην θνλδχιη «Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/(έμνδα)». Ζ «ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ 

Α.Δ.» γηα ηηο ζπλαιιαγέο  κε μέλα ηαρπδξνκεία θαη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο εθηφο απφ ην επξψ, 
ρξεζηκνπνηεί ζαλ λφκηζκα ην SDR ην νπνίν ζχκθσλα κε ηε δηεζλή ηαρπδξνκηθή πξαθηηθή, 

είλαη ε κέζε εκεξήζηα ηηκή ηεζζάξσλ βαζηθψλ λνκηζκάησλ.  

3.3. Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη δαπαλώλ 

Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη, φηαλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα 

εηζξεχζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη απηά ηα νθέιε κπνξεί λα επηκεηξεζνχλ κε 
αμηνπηζηία. 

Σν έζνδν επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ εηζπξαρζέληνο αληαιιάγκαηνο θαη είλαη θαζαξφ 
απφ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο, επηζηξνθέο, θάζε είδνπο εθπηψζεηο θαη αθνχ πεξηνξηζηνχλ νη 

πσιήζεηο εληφο ηεο εηαηξείαο. 

Σν πνζφ ηνπ εζφδνπ ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα, φηαλ φιεο νη ελδερφκελεο 
ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πψιεζε έρνπλ επηιπζεί. 

Παξνρή ππεξεζηώλ 

Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηεο «ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ Α.Δ.» νκαδνπνηνχληαη σο εμήο: 

 Πόξηα – Πόξηα αθνξά ηε δηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ ζηε Διιάδα εληφο θαη εθηφο 

πφιεσλ. 

 EMS αθνξά ζηε κεηαθνξά θαη επίδνζε αληηθεηκέλσλ απφ θαη πξνο ην εμσηεξηθφ κέζα 

απφ έλα παγθφζκην δίθηπν Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζε 120 ρψξεο. 

 SPM αθνξά δηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ θαη επίδνζε ζην εμσηεξηθφ ηελ επφκελε 

εξγάζηκε εκέξα ζηηο θχξηεο Δπξσπατθέο πφιεηο θαη ηε ηαρχηεξε δπλαηή επίδνζε (2-6 

εκέξεο) ζηνλ ππφινηπν θφζκν ζε 179 ζπλνιηθά ρψξεο.  

Έζνδα από ηόθνπο-ρξεκαηννηθνλνκηθά 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ 
επηηνθίνπ, ην νπνίν είλαη ην επηηφθην ην νπνίν πξνεμνθιεί κε αθξίβεηα κειινληηθέο θαηαβνιέο 

ηνηο κεηξεηνίο ή εηζπξάμεηο γηα ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο δσήο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
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κέζνπ ή, φηαλ απαηηείηαη, γηα ζπληνκφηεξν δηάζηεκα, ζηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηηο ππνρξέσζεο. 

ηαλ κία απαίηεζε έρεη ππνζηεί απνκείσζε αμίαο, ε εηαηξεία κεηψλεη ηε ινγηζηηθή αμία ζην 

πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζεί, ην νπνίν είλαη ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 
εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθιεκέλεο κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνπ 

κέζνπ θαη ζπλερίδεη ηελ πεξηνδηθή αλαζηξνθή ηεο πξνεμφθιεζεο σο έζνδν απφ ηφθνπο. 
Έζνδα απφ ηφθνπο ζε δάλεηα ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε αλαγλσξίδνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην.  

3.4. Απνθηώκελν ινγηζκηθό 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ην απνθηψκελν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ παξαγσγή ή ζηε δηνίθεζε. 

Οη δαπάλεο, νη νπνίεο θεθαιαηνπνηνχληαη απνζβέλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο 

απφζβεζεο θαηά ηηο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσέο ηνπο (ηξία κε πέληε ρξφληα). Δπηπιένλ θαη ην 

απνθηψκελν ινγηζκηθφ ππφθεηηαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο.  

3.5. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Σα θηίξηα, ν ηερληθφο εμνπιηζκφο, ηα έπηπια εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηνπο ή ζην 
θφζηνο θηήζεο κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη νπνηεζδήπνηε ζσξεπκέλεο δεκίεο 

απνκείσζεο. ην θφζηνο πεξηιακβάλεηαη επίζεο ην θφζηνο αληαιιαθηηθψλ κεξηθψλ ηκεκάησλ 

ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηα νπνία απαηηνχλ αληηθαηάζηαζε θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα, 
εάλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο. 

Σα θφζηε ηεο θαζεκεξηλήο ζπληήξεζεο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηα 
απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. Αλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ έρεη ππνζηεί κηα ππνηίκεζε ή κηα δεκηά απνκείσζεο απηή πξαγκαηνπνηείηαη 
φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.  

Σν θέξδνο ή ε δεκηά απφ ηε δηάζεζε ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ ζα πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηεο δηάζεζεο, αλ ππάξρεη, θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ 
ζηνηρείνπ θαη αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα.  

Οη απνζβέζεηο έρνπλ ππνινγηζηεί κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο 
δσήο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Οη σθέιηκεο δσέο (ζε έηε) ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

Θηίξηα & εγθαηαζηάζεηο Θηηξίσλ 12 

Κεραλήκαηα & Κεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 8,3 

Κεηαθνξηθά Κέζα 5-6,7 

Έπηπια θαη Ινηπφο Δμνπιηζκφο 4,2-6,7 

Δθηππσηέο / Hardware 3,3 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο, νη σθέιηκεο δσέο θαη νη κέζνδνη απφζβεζεο επαλεμεηάδνληαη θαη 

πξνζαξκφδνληαη εάλ είλαη απαξαίηεην ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. 

3.6. Κηζζώζεηο 

Ζ εθηίκεζε γηα ην εάλ κία ζπκθσλία πεξηέρεη ζηνηρείν κίζζσζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο ζπκθσλίαο, ιακβάλνληαο ππ φςηλ φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη ηηο ηδηαίηεξεο 
ζπλζήθεο. Κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζπκθσλίαο πξαγκαηνπνηείηαη επαλαμηνιφγεζε ηεο, γηα ην εάλ 

πεξηέρεη ζηνηρείν κίζζσζεο, φηαλ ζπκβαίλεη θάπνην απφ ηα παξαθάησ: 

α. Τπάξρεη κεηαβνιή ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο θη αλ ε κεηαβνιή απιά αλαλεψλεη ή 

παξαηείλεη ηε ζπκθσλία. 
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β. Αζθείηαη δηθαίσκα αλαλέσζεο ή ζπκθσλείηαη κηα παξάηαζε, εθηφο θη αλ φξνο ηεο 

αλαλέσζεο ή ηεο παξάηαζεο αξρηθά είρε πεξηιεθζεί ζηε κηζζσηηθή πεξίνδν. 

γ. Τπάξρεη κηα κεηαβνιή ζην θαηά πφζν ε εθπιήξσζε εμαξηάηαη απφ έλα θαζνξηζκέλν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

δ. Τπάξρεη ζεκαληηθή αιιαγή ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Δάλ κηα ζπκθσλία επαλαμηνινγείηαη, ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα κηζζψζεηο εθαξκφδεηαη απφ 
ηελ εκεξνκελία πνπ ε κεηαβνιή ζηηο ζπλζήθεο ζπλεπάγνληαη επαλαμηνιφγεζε γηα ηα (α), (γ) 

ή (δ) θαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαλέσζεο ή ηεο παξάηαζεο γηα ηελ πεξίπησζε (β). 

3.6.1. Ζ εηαηξεία σο κηζζσηήο 

Ζ ηδηνθηεζία ελφο κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κεηαβηβάδεηαη ζην κηζζσηή εάλ 

κεηαβηβάδνληαη ζε απηφλ νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 
κηζζσκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλεμάξηεην κε ηνλ λνκηθφ ηχπν ηεο ζχκβαζεο. Θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο κίζζσζεο ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ή εάλ είλαη 

ρακειφηεξε, ζηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη επηπιένλ θαηαβνιψλ εάλ ππάξρνπλ, πνπ θαιχπηνληαη απφ ην 

κηζζσηή.  

ιεο νη ππφινηπεο κηζζψζεηο αληηκεησπίδνληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη θαηαβνιέο ζηηο 

ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα κε ηε επζεία 

κέζνδν (ζπζρεηηζκφο εζφδνπ ρξήζεο θαη εμφδνπ). Οη ζρεηηδφκελεο δαπάλεο, φπσο ε 
ζπληήξεζε θαη ε αζθάιηζε, αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

3.6.2. Έιεγρνο απνκείσζεο ησλ αζώκαησλ - ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

Οη αζψκαηεο θαη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηεο εηαηξείαο ππφθεηληαη ζε ειέγρνπο 

απνκείσζεο. Γηα ιφγνπο αμηνιφγεζεο ηεο απνκείσζεο, νξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
νκαδνπνηνχληαη ζην ρακειφηεξν επίπεδν ζην νπνίν νκαδνπνηνχληαη ζηε κηθξφηεξε 

αλαγλσξίζηκε νκάδα ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ δεκηνπξγεί ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ηε 

ρξήζε ηνπ (Κνλάδεο Γεκηνπξγίαο Σακεηαθψλ Ρνψλ). Ωο απνηέιεζκα, νξηζκέλα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία εμεηάδνληαη απηφλνκα γηα ηπρφλ απνκείσζε ελψ θάπνηα άιια εμεηάδνληαη σο 

Κνλάδεο Γεκηνπξγίαο Σακεηαθψλ Ρνψλ. 

Ζ πξνθχπηνπζα ππεξαμία επηκεξίδεηαη ζε θάζε Κνλάδα Γεκηνπξγίαο Σακεηαθψλ Ρνψλ 

(Κ.Γ.Σ.Ρ.). Οη Κ.Γ.Σ.Ρ. αληηπξνζσπεχνπλ ην ρακειφηεξν επίπεδν εληφο ηεο εηαηξείαο, ζην 

νπνίν παξαθνινπζείηαη ε ππεξαμία γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηνίθεζεο. 

Οη δεκηέο απφ κείσζε ηεο αμίαο κίαο Κ.Γ.Σ.Ρ. ζηελ νπνία έρεη θαηαλεκεζεί ππεξαμία, αξρηθά 

κεηψλνπλ ζηελ ινγηζηηθή αμία ηεο. Θάζε απνκέλνπζα δεκηά απνκείσζεο, κεξίδεηαη αλαινγηθά 
ζηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Κ.Γ.Σ.Ρ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία πσιήζεη κία δξαζηεξηφηεηα πνπ εκπεξηέρεηαη ζε κία Κ.Γ.Σ.Ρ. 
ζηελ νπνία έρεη πξνεγνπκέλσο θαηαλεκεζεί ππεξαμία, ηφηε ε ππεξαμία ιακβάλεηαη ππφςε 

θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκηάο απφ ηελ δηάζεζε θαη θαηαλέκεηαη αλαινγηθά 

ζηελ πσινχκελε δξαζηεξηφηεηα. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε ππεξαμία πνπ δηαηίζεηαη κεηξάηαη κε 
βάζε ηηο ζρεηηθέο αμίεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δηαηέζεθε θαη ηνπ παξαθξαηεζέληνο 

ηκήκαηνο ηεο Κ.Γ.Σ.Ρ. Δλαιιαθηηθά, φηαλ ε εηαηξεία κπνξεί λα εθηηκήζεη αμηφπηζηα θαη λα 
απνδείμεη φηη θάπνηα άιιε κέζνδνο αληηθαηνπηξίδεη θαηά θαιχηεξν ηξφπν ηελ ππεξαμία πνπ 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ δηαηέζεθε, ηφηε αθνινπζείηαη ε κέζνδνο απηή. 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή νη Κ.Γ.Σ.Ρ. πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ νη ινηπέο αζψκαηεο 
αθηλεηνπνηήζεηο κε απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αθφκε δελ 

είλαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε εμεηάδνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε ην ειάρηζην ζε εηήζηα βάζε. Σα 
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ππφινηπα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη Κ.Γ.Σ.Ρ. εμεηάδνληαη γηα απνκείσζε ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Ζ δεκηά απνκείσζεο 
αλαγλσξίδεηαη ζην πνζφ θαηά ην νπνίν, ε ινγηζηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ησλ 

Κ.Γ.Σ.Ρ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία. Αλαθηήζηκε αμία ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή 
Κ.Γ.Σ.Ρ., απνηειεί ην πςειφηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηεο αμίαο ρξήζεο 

(πξνθχπηεη κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνεμνθιεκέλσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ 
ζηνηρείνπ ή ηεο Κ.Γ.Σ.Ρ.). 

ια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κεηαγελέζηεξα επαλεθηηκνχληαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε δεκηά 

απνκείσζεο πνπ είρε αξρηθψο αλαγλσξηζηεί κπνξεί λα κελ πθίζηαηαη. 

3.7. Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ δάλεηα θαη 
απαηηήζεηο. Ζ εθηίκεζε ηεο απνκείσζεο γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε θάζε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είηε φηαλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά ηεθκήξηα φηη θάπνην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ή νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έρνπλ ππνζηεί κείσζε 
ηεο αμίαο ηνπο είηε φρη.  

3.7.1. Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο 

Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

κε ζηαζεξέο θαη πξνζδηνξηζηέο θαηαβνιέο θαη ηα νπνία δελ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε 

ελεξγή αγνξά. Γεκηνπξγνχληαη φηαλ ε εηαηξεία παξέρεη ρξήκαηα, ή ππεξεζίεο απεπζείαο ζε 
έλαλ νθεηιέηε ρσξίο πξφζεζε εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο. Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο 

απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ κείνλ 
θάζε πξφβιεςεο γηα απνκείσζε. Θάζε κεηαβνιή ζηελ αμία ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ ηα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο δηαγξάθνληαη ή πθίζηαληαη 
κείσζε ηεο αμίαο ηνπο θαζψο θαη θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο απφζβεζεο.  

Γηα νξηζκέλεο απαηηήζεηο πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ηπρφλ απνκείσζε ηνπο αλά 

κεκνλσκέλε απαίηεζε (γηα παξάδεηγκα γηα θάζε πειάηε μερσξηζηά) ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε 
είζπξαμε ηεο απαίηεζεο έρεη ραξαθηεξηζζεί εθπξφζεζκε θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ ηελ 
αλάγθε γηα απνκείσζε ηνπο. Οη ινηπέο απαηηήζεηο νκαδνπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη γηα ηπρφλ 

απνκείσζε ηνπο ζην ζχλνιν ηνπο. Οη νκάδεο έρνπλ ζαλ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή, ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ θαη, εάλ 
ππάξρνπλ, άιια θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ.  

Οη απαηηήζεηο θαη ηα δάλεηα πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο 
απηψλ πνπ ιήγνπλ κεηά ηελ πάξνδν 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Απηά 

ραξαθηεξίδνληαη ζαλ κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. ηνλ ηζνινγηζκφ 
ηαμηλνκνχληαη ζαλ εκπνξηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο θαη απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο. 

3.8. Ινγηζηηθή Φόξνπ Δηζνδήκαηνο 

3.8.1. Σξέρνπζα Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

Ζ ηξέρνπζα θνξνινγηθή απαίηεζε/ππνρξέσζε πεξηιακβάλεη εθείλεο ηηο ππνρξεψζεηο ή 
απαηηήζεηο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζρεηηδφκελεο κε ηελ ηξέρνπζα ή πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπο αλαθνξάο πνπ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ.  

Τπνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο 
πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ δεκνζηνλνκηθή ρξήζε ηελ νπνία αθνξνχλ, βάζεη ησλ θνξνινγεηέσλ 

θεξδψλ γηα ηελ ρξήζε. ιεο νη κεηαβνιέο ζηηο ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή 
ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ θνξνινγηθφ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.  
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3.8.2. Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη κε ηελ κέζνδν ππνρξέσζεο πνπ 
εζηηάδεη ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Απηή πεξηιακβάλεη ηελ ζχγθξηζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηηο αληίζηνηρεο θνξνινγηθέο 
βάζεηο. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη 
ζα αληηζηαζκηζηνχλ έλαληη ηεο κειινληηθήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο.  

Οη θνξνινγηθέο δεκηέο πνπ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ θαη ζπκςεθηζηνχλ ζε επφκελεο 

πεξηφδνπο θαζψο θαη νη θνξνινγηθέο πηζηψζεηο ζηελ εηαηξεία αλαγλσξίδνληαη σο 
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο.  

Θακία αλαβαιιφκελε θνξνινγία δελ αλαγλσξίδεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε κίαο 

απαίηεζεο ή ππνρξέσζεο ζε κία ζπλαιιαγή πνπ δελ απνηειεί ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη 
θαηά ηελ ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο, δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ θέξδνο νχηε ην 

θνξνινγεηέν θέξδνο ή δεκηά. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλνληαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία 

ζα ηαθηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο 
ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή νπζησδψο ζεζπηζηεί, κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. 

Οη πεξηζζφηεξεο κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο 

αλαγλσξίδνληαη ζαλ θνξνινγηθφ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Κφλν κεηαβνιέο ζηηο 
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κεηαβνιή ζηελ 

αμία ηεο απαίηεζεο ή ππνρξέσζεο πνπ ρξεψλεηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ρξεψλνληαη ή 

πηζηψλνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

Ζ εηαηξεία αλαγλσξίδεη κία πξνεγνπκέλσο κε αλαγλσξηζκέλε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

απαίηεζε θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο ζα επηηξέςεη 
ηελ αλάθηεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο. 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε επαλεμεηάδεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη 

κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη επαξθέο θνξνινγεηέν θέξδνο ζα 
είλαη δηαζέζηκν γηα λα επηηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ απηήο 

ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο.  

3.9. Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζηηο ηξάπεδεο θαη ζην 
ηακείν θαζψο θαη βξαρππξφζεζκεο, πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο, φπσο αμίεο ηεο 

ρξεκαηαγνξάο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο κε εκεξνκελία ιήμεο ζε ηξεηο κήλεο ή ιηγφηεξν. Οη 

αμίεο ηεο ρξεκαηαγνξάο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ εχινγε 
αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

Γηα ηνλ ζθνπφ ησλ Θαηαζηάζεσλ Σακεηαθψλ Ρνψλ, ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά 
ηζνδχλακα απνηεινχληαη απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά, ηζνδχλακα φπσο 

πξνζδηνξίζηεθαλ αλσηέξσ, ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη ηα εθθξεκή ππφινηπα ησλ ηξαπεδηθψλ 

ππεξαλαιήςεσλ (bank overdrafts). 
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3.10. Ίδηα Θεθάιαηα 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ 
έρνπλ εθδνζεί. Οη θνηλέο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

Ζ αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ πεξηιακβάλεη θάζε δηαθνξά ππέξ ην 
άξηην θαηά ηελ αξρηθή έθδνζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Θάζε θφζηνο ζπλαιιαγήο 

ζρεηηδφκελν κε ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ φθεινο θφξνπ 
εηζνδήκαηνο ηπρφλ πξνθχςεη αθαηξνχληαη απφ ηελ αχμεζε  ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Σα ζηνηρεία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ πνπ α) δεκηνπξγνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ππνρξέσζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη β) παξέρνπλ έλα δηθαίσκα πξναίξεζεο ζηνλ 
θάηνρν ηνπ κέζνπ λα ην κεηαηξέςεη ζε ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, 

αλαγλσξίδνληαη μερσξηζηά ζαλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
απαηηήζεηο ή ζπκκεηνρηθνί ηίηινη.  

Σν απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο πεξηιακβάλεη θέξδε θαη δεκηέο εμαηηίαο ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. Σα παξαθξαηεζέληα θέξδε πεξηιακβάλνπλ ηα ηξέρνληα 

απνηειέζκαηα θαη απηά πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ φπσο γλσζηνπνηνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

3.11. Παξνρέο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο θαη Βξαρπρξόληεο παξνρέο ζε 

εξγαδνκέλνπο 

3.11.1. Παξνρέο εμόδνπ από ηελ Τπεξεζία 

Οη παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία θαηαβάιινληαη φηαλ ε απαζρφιεζε ηεξκαηίδεηαη απφ 

ηελ εηαηξεία γηα ζπληαμηνδφηεζε ηνπ κηζζσηνχ. Θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο γίλεηαη 
κφλν γηα ζνβαξνχο πεηζαξρηθνχο ιφγνπο θαη ζηε πεξίπησζε απηή δελ θαηαβάιιεηαη 

απνδεκίσζε. Οη εξγαδφκελνη ηεο εηαηξείαο, ζπληαμηνδνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο. 

Ζ Δηαηξεία έρεη ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Λ. 2112/1920. Ο ππνινγηζκφο γίλεηαη απφ πηπρηνχρν αλαινγηζηή κε ηε κέζνδν ηεο 
πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο.  

Σν αλαζεσξεκέλν ΓΙΠ 19, έρεη επηθέξεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζηελ απεηθφληζε ησλ παξνρψλ ζε 
εξγαδφκελνπο, εηδηθφηεξα:  

- Αθαηξεί ηελ “corridormethod” θαη απαηηεί ε επίδξαζε πνπ πξνθχπηεη απφ επαλππνινγηζκνχο 

ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν λα αλαγλσξίδεηαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα.  

- Αιιάδεη ηελ επηκέηξεζε θαη παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ θφζηνπο θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ. Σν θαζαξφ πνζφ ζηα απνηειέζκαηα, επεξεάδεηαη απφ ηελ αθαίξεζε ηνπ 
πξνζδνθψκελνπ εζφδνπ επί ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην θφζηνο 

επηηνθίνπ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ έλα θαζαξφ θφζηνο επηηνθίνπ βαζηζκέλν ζην 
θαζαξφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ή ηελ θαζαξή ππνρξέσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ.  

- Δληζρχεη γλσζηνπνηήζεηο, ζπκπεξηιακβάλνληαο πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο.  

3.12. Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεώζεηο 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ ηξαπεδηθά δάλεηα θαη 

ινγαξηαζκνχο ππεξαλαιήςεσο (overdraft), εκπνξηθέο θαη άιινπ είδνπο ππνρξεψζεηο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο (εθηφο ησλ 



Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

ηεο πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 

 

ια ηα πνζά είλαη ζε €, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά 

 ειίδα 29 απφ 48 

δαλείσλ) απεηθνλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ, ζην θνλδχιη “Καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

Τπνρξεψζεηο” θαζψο θαη ζην θνλδχιη “Ινηπέο εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο”. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζε κία 

ζπκβαηηθή ζπκθσλία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θαη δηαγξάθνληαη φηαλ ε εηαηξεία 
απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ή απηή αθπξψλεηαη ή ιήγεη. Οη ηφθνη αλαγλσξίδνληαη σο 

έμνδν ζην θνλδχιη ησλ “Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δμφδσλ” ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. 

Οη ππνρξεψζεηο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο απνηηκψληαη ζηελ αξρηθή αμία κείνλ ην 

πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμνθιήζεσλ.  Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 

αλαγλσξίδνληαη αξρηθψο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη αθνινχζσο απνηηκψληαη ζην 
απνζβεζκέλν θφζηνο κείνλ ηηο θαηαβνιέο δηαθαλνληζκνχ. 

Σα κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο πεξηιακβάλνληαη ζην θνλδχιη “Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο” , φηαλ ηα κεξίζκαηα εγθξίλνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε 

ησλ Κεηφρσλ. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ φηαλ 

νη ππνρξεψζεηο δηαγξάθνληαη θαζψο θαη κέζσ ηεο δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ.  

ηαλ κία ππάξρνπζα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε αληαιιάζζεηαη κε κηα άιιε ππνρξέσζε 

δηαθνξεηηθήο κνξθήο κε ηνλ ίδην δαλεηζηή αιιά νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο, ή νη φξνη 
κίαο πθηζηάκελεο ππνρξέσζεο ηξνπνπνηνχληαη ζεκαληηθά, φπσο κία αληαιιαγή ή 

ηξνπνπνίεζε, απηή αληηκεησπίδεηαη ζαλ εμφθιεζε ηεο αξρηθήο ππνρξέσζεο θαη αλαγλψξηζε 

κίαο λέαο ππνρξέσζεο. Θάζε δηαθνξά ζηηο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο αμίεο αλαγλσξίδεηαη ζηα 
απνηειέζκαηα. 

3.12.1. Γάλεηα 

Σα ηξαπεδηθά δάλεηα παξέρνπλ ρξεκαηνδφηεζε (καθξνπξφζεζκε ή βξαρππξφζεζκε) ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο εηαηξείαο. ια ηα δάλεηα αξρηθψο αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο, πνπ είλαη ε 
εχινγε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ ιακβάλεηαη εθηφο ηνπ θφζηνπο έθδνζεο ζρεηηθά κε ηνλ 

δαλεηζκφ.  Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα δάλεηα απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο θαη 

θάζε δηαθνξά αλάκεζα ζηα έζνδα θαη ηελ εμφθιεζε αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά 
ηελ πεξίνδν ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

Σν απνζβεζκέλν θφζηνο ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε θάζε θφζηνο έθδνζεο θαη θάζε 
έθπησζε ή ππέξ ην άξηην πνζφ ζηνλ δηαθαλνληζκφ. 

  

3.13. Ινηπέο Πξνβιέςεηο, Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο θαη Δλδερόκελα Πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ κία παξνχζα δέζκεπζε είλαη πηζαλφ φηη ζα νδεγήζεη ζε 
εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηνλ κηιν, ελψ απηή κπνξεί λα εθηηκεζεί θαη αμηφπηζηα. Ο 

ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο ή ην πνζφ ηεο εθξνήο κπνξεί λα είλαη αβέβαηα.  

Κία παξνχζα δέζκεπζε πξνθχπηεη απφ ηελ παξνπζία κίαο λνκηθήο ή ηεθκαηξφκελεο 

ππνρξέσζεο πνπ έρεη πξνθχςεη απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, γηα παξάδεηγκα εγγπήζεηο 

πξντφλησλ, λνκηθέο αληηδηθίεο ή επαρζή ζπκβφιαηα.  

Οη πξνβιέςεηο αλαδηάξζξσζεο αλαγλσξίδνληαη κφλν εάλ έλα ιεπηνκεξέο ηππηθφ πξφγξακκα 

έρεη αλαπηπρζεί θαη εθηειεζηεί, ή ε Γηνίθεζε έρεη ηνπιάρηζηνλ αλαθνηλψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζ‟ απηνχο πνπ πξφθεηηαη λα επεξεαζηνχλ απφ απηφ. Πξνβιέςεηο δελ 

αλαγλσξίδνληαη γηα κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο δεκηέο.  

ηαλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ κηαο πξφβιεςεο 
αλακέλεηαη λα απνδεκησζεί απφ θάπνην άιιν κέξνο, ε απνδεκίσζε ζα αλαγλσξίδεηαη φηαλ θαη 
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κφλνλ φηαλ, είλαη θαη‟ νπζία βέβαην φηη ε απνδεκίσζε ζα εηζπξαρζεί, αλ ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα δηαθαλνλίζεη ηελ ππνρξέσζε θαη απηή αληηκεησπηζηεί σο έλα ηδηαίηεξν πεξηνπζηαθφ 
ζηνηρείν. Σν πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα ηελ απνδεκίσζε δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο 

πξφβιεςεο. 

Σν έμνδν ζρεηηθά κε κία πξφβιεςε παξνπζηάδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, θαζαξφ απφ ην πνζφ 

πνπ αλαγλσξίζηεθε γηα ηελ απνδεκίσζε. Κηα πξφβιεςε ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηα έμνδα γηα 
ηα νπνία είρε αξρηθψο ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε 

εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίδνπλ ηελ ηξέρνπζα 

θαιχηεξε εθηίκεζε. Οη πξνβιέςεηο απνηηκψληαη ζην πξνζδνθψκελν θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα 
λα πξνζδηνξηζηεί ε παξνχζα δέζκεπζε, βαζηδφκελνη ζηα πην αμηφπηζηα ηεθκήξηα πνπ είλαη 

δηαζέζηκα θαηά ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ, πεξηιακβάλνληαο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο 
αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα δέζκεπζε.  

ηαλ ε επίδξαζε ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη ζεκαληηθή, ην πνζφ ηεο 

πξφβιεςεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εμφδσλ πνπ αλακέλνληαη λα απαηηεζνχλ, πξνθεηκέλνπ 
λα ηαθηνπνηεζεί ε ππνρξέσζε. Σν πξν-θφξνπ επηηφθην πξνεμφθιεζεο αληαλαθιά ηηο 

ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπο ζπλαθείο κε 
ηελ ππνρξέσζε θηλδχλνπο. Σν επηηφθην δελ αληαλαθιά θηλδχλνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη 

κειινληηθέο εθηηκήζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ έρνπλ πξνζαξκνζηεί. 

ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο πξνεμφθιεζεο, ε ινγηζηηθή αμία κηαο πξφβιεςεο απμάλεη 
ζε θάζε πεξίνδν έηζη ψζηε λα αληαλαθιά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Απηή ε αχμεζε 

αλαγλσξίδεηαη σο θφζηνο δαλεηζκνχ ζηα απνηειέζκαηα.  

ηαλ ππάξρεη έλαο αξηζκφο νκνίσλ δεζκεχζεσλ, ε πηζαλφηεηα φηη κία εθξνή ζα απαηηεζεί γηα 

δηαθαλνληζκφ, θαζνξίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαηεγνξία ησλ δεζκεχζεσλ, σο έλα 
ζχλνιν. Κία πξφβιεςε αλαγλσξίδεηαη αθφκε θαη αλ ε πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο εθξνήο 

γηα έλα ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηεγνξία δεζκεχζεσλ είλαη κηθξή. 

Αλ δελ είλαη εθεμήο πηζαλφ φηη κία εθξνή πφξσλ, πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε, ζα 
απαηηεζεί γηα λα δηαθαλνληζηεί ε ππνρξέσζε, ε πξφβιεςε ζα αλαζηξέθεηαη. ε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε δπλαηή εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζαλ απνηέιεζκα παξνπζψλ 
δεζκεχζεσλ ζεσξείηαη κε πηζαλή, ή ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί 

αμηφπηζηα, δελ αλαγλσξίδεηαη θακία ππνρξέσζε ζηνλ Ηζνινγηζκφ, εθηφο εάλ ζεσξείηαη ζηα 

πιαίζηα ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ. 

Απηέο νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο 

απφθηεζεο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ. 
Αθνινχζσο απνηηκψληαη ζην πςειφηεξν πνζφ κίαο ζπγθξίζηκεο πξφβιεςεο φπσο 

πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ θαη ζην πνζφ πνπ είρε αξρηθψο αλαγλσξηζηεί, κείνλ θάζε απνζβέζεσο. 

Πηζαλέο εηζξνέο απφ νηθνλνκηθά νθέιε πνπ δελ πιεξνχλ αθφκε ηα θξηηήξηα ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζεσξνχληαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο. 
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4. εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

4.1. Αλάιπζε ησλ ελζώκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ε θίλεζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο:  

   Θηίξηα   Κερ/θνο εμνπιηζκόο   Κεηαθνξηθά κέζα  
 Έπηπια θαη  Ινηπόο 

εμνπιηζκόο   ύλνιν  

       Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 1/1/2014  147.482  8.165  366.167  498.621  1.020.436  

            

 Πξνζζήθεο  1.889      136.123  138.012  

 Πσιήζεηο-Γηαγξαθέο  (1.174)   (3.798)   (4.972) 

 Γαπάλε απφζβεζεο  (24.889) (1.639) (111.892) (188.024) (326.444) 

 Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ παγίσλ   1.711        1.711  

 
 Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 31/12/2014  125.018  6.526  250.477  446.721  828.741  

            

 Πξνζζήθεο  11.788      163.071  174.859  

 Πσιήζεηο-Γηαγξαθέο  (747)   (38.001) (144.740) (183.488) 

 Γαπάλε απφζβεζεο  (25.681) (1.662) (82.383) (177.363) (287.090) 

 Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ παγίσλ   747    37.510  143.924  182.182  

  
Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015  111.126  4.864  167.603  431.612  715.206  

      . 
 

     

   Θηίξηα 
Κεραλνινγηθόο 

Δμνπιηζκόο Κεηαθνξηθά Κέζα 
Έπηπια θαη ινηπόο 

εμνπιηζκόο ύλνιν 

 Κηθηή Ινγηζηηθή αμία  289.876  14.886  1.328.927  2.305.073  3.938.761  

 πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε  (142.395) (6.722) (962.760) (1.806.450) (2.918.326) 

 Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 1/1/2014  147.481  8.164  366.167  498.623  1.020.435  

            

 Κηθηή Ινγηζηηθή αμία  290.590  14.886  1.325.129  2.441.196  4.071.801  

 πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε  (165.573) (8.361) (1.074.652) (1.994.473) (3.243.059) 

  
Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 31/12/2014  125.017  6.526  250.477  446.722  828.741  

            

 Κηθηή Ινγηζηηθή αμία  301.632  14.886  1.287.128  2.459.527  4.063.172  

 πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε  (190.507) (10.023) (1.119.525) (2.027.912) (3.347.967) 

 
Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015  111.126  4.865  167.603  431.612  715.206  
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Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, απνηηκνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο κεησκέλν κε ηηο 
ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο. 

Γελ ππήξραλ ππνζήθεο επί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο. 

4.2. Αλάιπζε άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηελ Δηαηξεία αλαιχνληαη σο εμήο:  

  
Ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα Ζ/Τ 

   
 Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 1/1/2014  1.051.906 

 Πξνζζήθεο  358.171 

 Πσιήζεηο-Γηαγξαθέο  (30.000) 

 Γαπάλε απφζβεζεο  (286.811) 

 Απφζβεζε πσιήζεσλ  25.918 

    

  
Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 31/12/2014  1.119.184 

 Πξνζζήθεο  144.915 

 Πσιήζεηο-Γηαγξαθέο    

 Γαπάλε απφζβεζεο  (322.294) 

 Απφζβεζε πσιήζεσλ    

  
Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015  941.805 

  . 
 

 

  
Ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα Ζ/Τ 

 Κηθηή Ινγηζηηθή αμία  2.506.141 

 πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε  (1.454.234) 

  
Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 1/1/2014  1.051.906 

    

 Κηθηή Ινγηζηηθή αμία  2.864.311 

 πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε  (1.745.127) 

 
 Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 31/12/2014  1.119.184 

    

 Κηθηή Ινγηζηηθή αμία  3.009.227 

 πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε  (2.067.421) 

 
 Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015  941.805 

  
 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη ειεχζεξα βαξψλ. 

4.3. Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

Πνζά ζε  € 
  

 
31/12/2015 31/12/2014 

Δγγπήζεηο απφ ελνίθηα  48.109 48.109 

Δγγπήζεηο επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο 42.473 24.765 

 
ύλνιν 90.583 72.875 

   
Οη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ ζην ηέινο ηεο ιήμεο ησλ 
ζπκβαηηθψλ δεζκεχζεσλ βάζεη ησλ ζρεηηθψλ ζπκβνιαίσλ (ελνηθίσλ θιπ). 
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4.4. Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο- Τπνρξεώζεηο 

Ο ζπκςεθηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ιακβάλεη ρψξα 

φηαλ ππάξρεη, απφ πιεπξάο εηαηξείαο, εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα γηα θάηη ηέηνην θαη φηαλ νη 
αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη επί ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ, κε ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηνλ ηζνινγηζκφ εθηηκάηαη φηη ζα αλαθηεζνχλ ή ζα δηαθαλνληζηνχλ κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015.  

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο 31/12/2015 γηα ηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα 
έρεη ππνινγηζηεί κε βάζε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 29% πνπ ζεζπίζηεθε κε ηνλ 

Λ.4334/2015. 

Οη θηλήζεηο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο πξηλ ηνλ 

ζπκςεθηζκφ ηνπο έρνπλ:  

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 
(ππνρξεώζεηο) 

1.1.2015 
Αλαγλσξηζκέλ

εο ζηα Ίδηα 
Θεθάιαηα 

Αλαγλσξηζκέ
λεο ζηε 

Θαηάζηαζε 
πλνιηθώλ 

Δζόδσλ 

31.12.2015 

          

 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  (624)   (35.768) (36.392) 

 Κεηαθεξφκελεο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο 
δεκηέο   800.800   (191.368) 609.432 

 Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ 
απφ ηελ ππεξεζία   63.635 4.281 15.769 83.685 

 ύλνιν  863.811 4.281 (211.367) 656.725 

 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 
(ππνρξεώζεηο) 

1.1.2014 
Αλαγλσξηζκέλ

εο ζηα Ίδηα 
Θεθάιαηα 

Αλαγλσξηζκέ
λεο ζηε 

Θαηάζηαζε 
πλνιηθώλ 

Δζόδσλ 

31.12.2014 

          

 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  10.709   (11.333) (624) 

 Κεηαθεξφκελεο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο 
δεκηέο  182.000   618.800 800.800 

 Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ 
απφ ηελ ππεξεζία  45.773 12.049 5.813 63.635 

 ύλνιν  238.483 12.049 613.280 863.811 

 

Ζ Δηαηξεία ζεσξεί ηηο απαηηήζεηο απηέο αλαθηήζηκεο. εκεηψλεηαη πσο ε εηαηξεία έρεη ζσξεπκέλεο 
θνξνινγηθέο δεκηέο πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγήζεη επηπιένλ αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο. Ζ Δηαηξεία έρεη δηελήξγεζε ηέηνηεο κέρξη ηνπ χςνπο ησλ € 610 ρηι. 

4.5. Απνζέκαηα 

 
31/12/2015 31/12/2014 

 
Αλαιψζηκα πιηθά 194.320 240.025 

 
ύλνια 194.320 240.025 

 

Σα απνζέκαηα ηεο Δηαηξείαο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά αλαιψζηκα πιηθά. 



Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

ηεο πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 

 

ια ηα πνζά είλαη ζε €, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά 
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4.6. Δκπνξηθέο θαη Ινηπέο Απαηηήζεηο 

 Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 
 31/12/2015 31/12/2014 

Πειάηεο εζσηεξηθνχ 8.175.651 7.706.143 

Πειάηεο εμσηεξηθνχ 1.124.692 1.125.119 

Απαηηήζεηο απφ Πξάθηνξεο 5.912.128 5.310.218 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 738.356 441.774 

Δπηζθαιείο θαη επίδηθνη πειάηεο 1.812.540 1.808.307 

Κείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ               (2.394.070)           (2.394.070) 

 
ύλνιν 15.369.297 13.997.491 

ηνπο πειάηεο εζσηεξηθνχ πεξηιακβάλνληαη απαηηήζεηο απφ ηδηψηεο πειάηεο, θαζψο θαη απφ ην 

Διιεληθφ Γεκφζην θαη άιια πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ απφ ηε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπο.  

Οη απαηηήζεηο απφ πξάθηνξεο αθνξνχλ παξερφκελεο παξνρέο ηεο εηαηξείαο πξνο πειάηεο πνπ 

δηελεξγνχληαη κέζσ πξαθηφξσλ θαη εκθαλίδνληαη ζπκςεθηζκέλεο  κε ηελ ακνηβή πξνκήζεηάο ηνπο. 

Σν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ζεσξείηαη πσο είλαη βξαρππξφζεζκεο ιήμεο. Ζ εχινγε αμία 

απηψλ ησλ βξαρππξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ θαζνξίδεηαη 

αλεμάξηεηα θαζψο ε ινγηζηηθή αμία ζεσξείηαη πσο πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 

Γηα φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δηαηξείαο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηίκεζε ησλ ελδείμεσλ γηα ηπρφλ 

απνκείσζε ηνπο.  

Θαηά ηελ παξνχζα ρξήζε 2015 ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δελ δηελήξγεζε επηπιένλ πξνβιέςεηο. Σν 

ζχλνιν ηεο ζσξεπκέλεο πξφβιεςεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 2.394 ρηι. θαη αλαιχεηαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα: 

      

 
31/12/2015 31/12/2014 

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2.394.070 2.432.123 

Γηαγξαθή - (95.461)- 

Πξφβιεςε πεξηφδνπ  - 57.407 

 
Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2.394.070 2.394.070 

 
 

4.7. Αλάιπζε ησλ Ινηπώλ Θπθινθνξνύλησλ ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ 

Σα Ινηπά Θπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ, αλαιχνληαη σο εμήο: 

    
 31/12/2015 31/12/2014 

Διιεληθφ Γεκφζην πξνθαηαβνιέο- παξαθξαηνχκελνη θφξνη 81.533 120.901 

Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 166.715 102.979 

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 1.336.863 1.678.703 

Ινηπνί ρξεψζηεο δηάθνξνη 773.563 762.542 

Απαηηήζεηο απφ ινηπνχο θφξνπο 229.785 217.443 

Έζνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα 404.793 222.621 

Γεζκεπκέλνη  ινγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ 301.422 310.172 

 
ύλνιν 3.294.672 3.415.359 

   
Οη κε εθθαζαξηζκέλεο απαηηήζεηο δηεζλψλ ζπκςεθηζκψλ (έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα), αθνξνχλ 

θαηαιεθηηθά δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο απφ ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε ρψξεο ηνπ 
εμσηεξηθνχ θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ δελ έρνπλ εθθαζαξηζηεί.  



Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

ηεο πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 

 

ια ηα πνζά είλαη ζε €, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά 
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ηνπο δεζκεπκέλνπο ινγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ πεξηιακβάλνληαη θαηαζέζεηο νη νπνίεο έρνπλ 
δεζκεπηεί σο αζθάιεηα γηα έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ππέξ ηξίησλ (πειαηψλ) γηα ηελ εθηέιεζε 

έξγσλ θπξίσο δεκνζίνπ θαη ηξαπεδψλ. 

4.8. Αλάιπζε ησλ ηακηαθώλ δηαζεζίκσλ 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

    
 31/12/2015 31/12/2014 

Σακείν 148.955 102.762 

Γηαζέζηκα ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο 2.703.536 2.499.354 

 
ύλνιν 2.852.491 2.602.116 

   
4.9. Αλάιπζε θαζαξήο ζέζεο 

4.9.1. Κεηνρηθό θεθάιαην 

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε € 14.070.008,45  

δηαηξνχκελν ζε 479.387 νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 29,35 έθαζηε θαη 
έρεη σο εμήο: 

 

 Αξηζκόο 
κεηνρώλ  Θνηλέο κεηνρέο 

Τπέξ ην 
άξηην ύλνιν 

 
Τπόινηπα 1/1/2014 479.387 479.387  - 479.387 

Έθδνζε Λέσλ Κεηνρψλ - - - - 

Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ -  -   - -  

Πψιεζε Ηδίσλ Κεηνρψλ -  -   - -  

 
Τπόινηπα 31/12/2014 479.387 479.387  - 479.387 

     Έθδνζε Λέσλ Κεηνρψλ -  -   - -  

Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ -  -   - -  

Πψιεζε Ηδίσλ Κεηνρψλ -  -   - -  

 
Τπόινηπα 31/12/2015 479.387 479.387  - 479.387 

     
Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο είλαη κηθξφηεξν απφ ην κηζφ (½) ηνπ 

Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο ιφγσ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο 
πξνεγνχκελεο ρξήζεο (ζρέζε Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πξνο Κεηνρηθφ Θεθάιαην = 31%), ζπληξέρεη ε 

πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Λ.2190/1920.  

Ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηε εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ 

ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε κία ζεηξά ελεξγεηψλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηάο ηνπ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
πεξηιακβάλνληαη: 

 Δληφο ηνπ 2016 θαη γηα ηα επφκελα ρξφληα, ε εηαηξεία έρεη ζρεδηάζεη ελέξγεηεο πεξαηηέξσ 

πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη ελδπλάκσζεο ηεο δνκήο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηεο, παξά ηηο ζεκαληηθέο κεηψζεηο  πνπ επηηεχρζεθαλ κέρξη θαη ηε ρξήζε  2015.  

 Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ζρεδηάδεηαη ε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο 

κε ηε δηάξζξσζε λέσλ δξνκνινγίσλ, ε αλαδηάξζξσζε δνκψλ πνπ ζα επηθέξνπλ 
κεγαιχηεξεο σθέιεηεο, ν πεξηνξηζκφο ζηηο ινηπέο δαπάλεο, ακνηβψλ ηξίησλ θαη ινηπέο 

ελέξγεηεο.  



Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

ηεο πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 

 

ια ηα πνζά είλαη ζε €, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά 
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 Δπηπιένλ  δξάζεηο, πνπ εμεηάδνληαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ ελδερφκελε 
δηάζεζε ή δηαθνπή δεκηνγφλσλ-επηζθαιψλ δξαζηεξηνηήησλ-ζπλεξγαηψλ, ηνλ πεξαηηέξσ 

εμνξζνινγηζκφ ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ, ηελ αχμεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο, ηε δηαηήξεζε 
ηεο αληαγσληζηηθήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη ηελ πψιεζε ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ (παιηά 

απηνθίλεηα ή κεραλάθηα, πνπ επηβαξχλνπλ ην θφζηνο ζπληήξεζεο). Ζ κείσζε ηνπ 
δαλεηζκνχ ζα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο. 

4.9.2. Σαθηηθό  απνζεκαηηθό - Ινηπά απνζεκαηηθά 

Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ζρεκαηίδεηαη ππνρξεσηηθά εθ ηνπ λφκνπ απφ ηα θέξδε εθάζηεο ρξήζεο θαη 
παξακέλεη ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο πξνο ζπκςεθηζκφ ηπρφλ δεκηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ζην 

κέιινλ ελψ έρεη θνξνινγεζεί κέζα ζε θάζε ρξήζε ζηελ νπνία ζρεκαηίζηεθε θαη θαηά ζπλέπεηα 
είλαη ειεχζεξν θφξνπ. 

Σα «Ινηπά Απνζεκαηηθά» ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Πνζά ζε € 
Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό 
Έθηαθηα 

απνζεκαηηθά 

Απνζεκαηηθά 
από 

Αλαινγηζηηθ
ά θέξδε / 
(δεκηέο) 

Ινηπά 
απνζεκαηηθ

ά ύλνιν 

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 
2014 

                       
27.711  

                     
433.037  

                   
18.715  

                       
36.444  

                     
515.907  

Κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο ρξήζεο 

                                
-    

 

                
(34.293) 

                                
-    

                     
(34.293) 

Τπόινηπν ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ 2014 

                       
27.711  

                     
433.037  

                
(15.579) 

                       
36.444  

                     
481.613  

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 
2015 

    
                                   

Κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο ρξήζεο 

                                
-    

 

                
(10.482) 

                                
-    

                     
(10.482) 

Τπόινηπν ηελ 31/12/2015 
                       

27.711  
                     

433.037  
                

(26.061) 
                       

36.444  
                     

471.131  

      
 

ηελ «Θαηάζηαζε Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ», παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη θηλήζεηο ησλ Ηδίσλ 

Θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο. 

4.10. Αλάιπζε ησλ παξνρώλ ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

Απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο: Ζ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία απεηθνλίδεηαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζχκθσλα 
κε ην Γ.Ι.Π. 19 θαη βαζίδεηαη ζε αλεμάξηεηε αλαινγηζηηθή κειέηε πνπ αθνξά ηελ Δηαηξεία.  

Οη εξγαδφκελνη ηεο Δηαηξείαο πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη απνδεκηψλνληαη κε ην 100% ηεο ππνρξέσζεο 
πνπ ζα πιεξσλφηαλ κε βάζε ηελ Διιεληθή εξγαηηθή λνκνζεζία κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο ε 

απνδεκίσζε λα κελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην απνδεκίσζεο.  

Ζ Δηαηξεία ρξεψλεη ζηα απνηειέζκαηα γηα δεδνπιεπκέλεο παξνρέο ζε θάζε πεξίνδν κε αληίζηνηρε 
αχμεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο ππνρξέσζεο. Οη πιεξσκέο παξνρψλ πνπ ζα δηελεξγνχληαη ζηνπο 

ζπληαμηνδνηνχκελνπο θάζε πεξίνδν ζα ρξεψλνληαη έλαληη απηήο ηεο ππνρξέσζεο.  

Ζ Δηαηξεία αλέζεζε ζε αλαγλσξηζκέλνπο αλεμάξηεηνπο κειεηεηέο-αλαινγηζηέο, λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ εθηίκεζε γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ππνρξέσζε 

ηεο λα θαηαβάιεη απνδεκηψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Οη βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο αλαινγηζηηθήο 
κειέηεο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 έρνπλ ππνινγηζζεί κε ηε κέζνδν roll-forward θαη έρνπλ σο 

θάησζη: 
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ηεο πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
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 ειίδα 37 απφ 48 

 
31/12/2015 31/12/2014 

 Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην  2,2% 2,5% 

 Κειινληηθέο απμήζεηο απνδνρψλ  2,0% 2,0% 

 Πιεζσξηζκφο  2,0% 2,0% 

Σα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ είλαη: 

 
 31/12/2015 31/12/2014 

      

 πζηαηηθά ηνπ θαζαξνχ πεξηνδηθνχ θφζηνπο ζπληαμηνδφηεζεο :       

 Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο  22.937 18.942 

 Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο  6.119 6.514 

 Αλαινγηζηηθέο δεκίεο/(θέξδε)       

 Θφζηνο πξνυπεξεζίαο      

 Θφζηνο (απνηέιεζκα) Γηαθαλνληζκψλ   2.940  

 Παξνρέο πιεξσζείζεο εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο   6.039  

 Θαλνληθή ρξέσζε ζηα απνηειέζκαηα  
                          

29.056 
                          

22.357  

 
πλνιηθή ρξέσζε ζηα απνηειέζκαηα  

                         
29.056 

                          
22.357  

       

  
 31/12/15 31/12/2014 

 πκθσλία ππνρξεψζεσλ παξνρψλ:        

 Θαζαξή ππνρξέσζε έλαξμεο πεξηφδνπ  244.750 176.051 

 Αλαινγηζηηθφ θέξδνο/δεκηά ζηελ ππνρξέσζε  14.763 46.343  

 Ινηπέο δηαθνξέο       

 χλνιν δαπάλεο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα  29.056 22.357  

 
Παξνύζα αμία ηεο ππνρξέσζεο ηέινπο πεξηόδνπ  288.570 244.750 

 

Παξαηίζεηαη πίλαθαο αλάιπζεο επαηζζεζίαο ηεο πξφβιεςεο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ: 

   Τπνρξέσζε   % Κεηαβνιή  

Αχμεζε επηηνθίνπ πξνεμνθιήζεσο  θαηά 0,5 %  260.439 -10% 

Κείσζε επηηνθίνπ πξνεμνθιήζεσο  θαηά 0,5 %  320.214 11% 

Αχμεζε αλακελφκελεο αχμεζεο κηζζψλ θαηά 0,5% 319.973 11% 

Κείσζε αλακελφκελεο αχμεζεο κηζζψλ θαηά 0,5% 260.378 -10% 

 

4.11. Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 
 31/12/2015 31/12/2014 

Δγγπήζεηο πξαθηφξσλ 955.750 927.803 

 
ύλνιν 955.750 927.803 

ηνλ αλσηέξσ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πξνο ζπλεξγάηεο πξάθηνξεο θαη 
αθνξά ρξεκαηηθέο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκβαηηθήο 

εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο, απέλαληη ζηελ εηαηξεία. Οη ππνρξεψζεηο απηέο δηαξθνχλ 
κέρξη ην ηέινο ηεο ιήμεο ησλ ζπκβαηηθψλ δεζκεχζεσλ βάζεη ησλ ζρεηηθψλ ζπκβνιαίσλ. 

 

4.12. Αλάιπζε ησλ Δκπνξηθώλ θαη Ινηπώλ Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ 

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ εκπνξηθψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ινηπψλ 

βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο: 
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Πξνκεζεπηέο  
 

   
 31/12/2015 31/12/2014 

Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ  2.293.924 2.494.703 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο                                      -    18.942 

Πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ  60.675 31.301 

 
ύλνιν 2.354.599 2.544.946 

 

 
Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

      
 31/12/2015 31/12/2014 

Σαρππιεξσκέο-Αληηθαηαβνιέο 1.111.735 1.116.048 

Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα 880.125 718.510 

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο                        -    14.710 

Σακεία Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο 53.012 83.224 

Φφξνο Κηζζσηψλ Τπεξεζηψλ 45.016 48.511 

Πηζησηέο Γηάθνξνη 55.056 220.190 

Γηθαηνχρνη απνδεκηψζεσλ 1.987 6.435 

Ινηπνί Φφξνη 678 65.636 

 
ύλνιν 2.147.609 2.273.264 

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο παξφιε ηελ θξίζε ξεπζηφηεηαο πνπ επηθξάηεζε ζηελ ειιεληθή αγνξά (θαη 
ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη), έρεη θαιχςεη φιεο ηηο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο θαη 

δελ ππάξρνπλ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ην ειιεληθφ δεκφζην.  

Αληηζέησο πνιιέο νθεηιέο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ πνπ ππήξραλ, ηηο απνπιήξσζε κέζα ζηε ρξήζε, 
φπσο κείσζε ππνρξεψζεσλ πηζησηψλ /πξνκεζεπηψλ θαη νιηθή απνπιεξσκή δαλείσλ Δκπνξηθήο 

Σξάπεδαο (ALPHA BANK), θαηά € 300.000. 

Σα «Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα» αθνξνχλ θπξίσο πξνκήζεηεο πξαθηφξσλ. 

 

4.13. Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 

 
 31/12/2015 31/12/2014 

 Δζληθή  Σξάπεδα 3.520.591 3.520.591 

 Δκπνξηθή  Σξάπεδα                      -    300.000 

  
ύλνιν  3.520.591 3.820.591 

 

Σν πνζφ ησλ € 300.000 ηνπ αλσηέξσ πίλαθα, αθνξά αλεμφθιεην ππφινηπν δαλείνπ κε ηελ (παιηά) 
Δκπνξηθή Σξάπεδα (λπλ Alpha Bank), ην νπνίν έρεη ήδε απνπιεξσζεί πιήξσο ζηε ρξήζε 2015. 

 

4.14. Αλάιπζε ινγαξηαζκώλ απνηειεζκάησλ 

 Θύθινο Δξγαζηώλ 

ηνλ θάησζη πίλαθα δίλεηαη αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο αλά θχξηα θαηεγνξία: 



Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

ηεο πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
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Θύθινο εξγαζηώλ 

     

 
1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 

 Έζνδα απφ ππεξεζία Πφξηα-Πφξηα  27.182.097 24.710.428 

 Έζνδα απφ ππεξεζία SPM  1.376.370 924.941 

 Έζνδα απφ ππεξεζία EMS  1.048.726 1.678.702 

 
ύλνιν 29.607.192 27.314.071 

 

Ζ αύμεζε ησλ εζόδσλ ζηε ρξήζε 2015 θαηά 8,4% απνηειεί αηζηφδνμν κήλπκα γηα ηελ 

εηαηξεία ε νπνία θαηαθέξλεη γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξήζε ελ κέζσ νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο θαη 
θξίζεο λα απμάλεη ζεκαληηθά ηηο πσιήζεηο ηεο. 

Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηεο Σαρπκεηαθνξέο ΔΙΣΑ νκαδνπνηνχληαη ζηα εμήο πξντφληα: 

Πόξηα – Πόξηα αθνξά ηε δηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ ζηε Διιάδα εληφο θαη εθηφο πφιεσλ. 

ΔMS αθνξά ζηε κεηαθνξά θαη επίδνζε αληηθεηκέλσλ απφ θαη πξνο ην εμσηεξηθφ κέζα απφ 
έλα παγθφζκην δίθηπν Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζε 120 ρψξεο. 

SPΚ αθνξά δηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ θαη επίδνζε ζην εμσηεξηθφ ηελ επφκελε εξγάζηκε 

εκέξα ζηηο θχξηεο Δπξσπατθέο πφιεηο θαη ηε ηαρχηεξε δπλαηή επίδνζε (2-6 εκέξεο) ζηνλ 
ππφινηπν θφζκν ζε 179 ζπλνιηθά ρψξεο. 

 

 Θόζηνο πσιεζέλησλ-Έμνδα Γηνίθεζεο-Έμνδα Γηάζεζεο 

 

 
1/1 - 31/12/2015   Θόζηνο πσιεζέλησλ   Έμνδα δηνίθεζεο    Έμνδα δηάζεζεο  

 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ  3.526.422 594.818 127.461 

 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ  15.059.139 2.540.096 544.306 

 Παξνρέο ηξίησλ  1.236.919 208.637 44.708 

 Φφξνη - Σέιε  178.901 30.176 6.466 

 Γηάθνξα Έμνδα  2.658.862 448.483 96.103 

 Απνζβέζεηο   505.788 85.314 18.282 

 Πξνβιέςεηο  0 0 0 

 Ηδηνπαξαγσγή  -98.388     

  
ύλνιν 23.067.643 3.907.523 837.326 

    
 

 
1/1 - 31/12/2014 

Θόζηνο πσιεζέλησλ Έμνδα δηνίθεζεο Έμνδα δηάζεζεο 

 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ  3.388.240 720.001 127.059 

 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ  12.742.458 2.707.772 477.842 

 Παξνρέο ηξίησλ  1.144.828 243.276 42.931 

 Φφξνη - Σέιε  167.860 35.670 6.295 

 Γηάθνξα Έμνδα  2.338.747 496.984 87.703 

 Απνζβέζεηο   490.604 104.253 18.398 

Ηδηνπαξαγσγή (12.729) -  -  

 
 ύλνιν 20.260.008 4.307.957 760.228 

    
 

 Ινηπά Έζνδα/Έμνδα 
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Σα ινηπά έζνδα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 
 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 

Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ 29.349 31.882 

Έζνδα απφ απνδεκηψζεηο 30.579 93.942 

Έζνδα απφ θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ  - 24.640 

Έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ  - 

Γηάθνξα έζνδα 40.885 71.175 

ύλνιν 100.813 221.640 

 

Σα ινηπά έμνδα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 
 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 

Πξφβιεςε Δπηζθαιψλ Απαηηήζεσλ                           -    57.407 

Απνδεκηψζεηο 54.278 53.413 

Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 16.455 451.627 

Ινηπά 112.923 58.795 

 
ύλνιν 183.656 621.243 

   
 

 Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο – θαζαξό 

Ζ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ ηεο εηαηξείαο είρε σο αθνινχζσο: 

 
 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 

 
Έζνδα ηφθσλ θαηαζέζεσλ 120.436 65.507 

 
ύλνιν 120.436 65.507 

   
 

Ζ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ ηεο εηαηξείαο είρε σο αθνινχζσο: 

 

 
 1/1 - 31/12/2015 1/1 - 31/12/2014 

Σφθνη δαλείσλ 261.320 320.199 

Πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 10.858 12.756 

Ινηπά ηξαπεδηθά έμνδα 118.910 157.530 

 
ύλνιν 391.088 490.485 

   
Οη πηζησηηθνί ηφθνη αλαθέξνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηνπο ηφθνπο ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ.  

ηα ινηπά ηξαπεδηθά έμνδα πεξηιακβάλνληαη εθηφο ησλ ηξαπεδηθψλ εμφδσλ θαη πξνκεζεηψλ θαη νη 
πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ θαηαιεθηηθά ηέιε. 

4.15. πκθσλία ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο 

Σν πνζφ ηνπ θφξνπ ζηα θέξδε πξν θφξσλ ηεο εηαηξείαο, δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα 
πξνέθππηε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ εθαξκφδεηαη ζηα 

θέξδε ησλ εηαηξεηψλ. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ αλακελφκελνπ θνξνινγηθνχ εμφδνπ, βαζηδφκελνπ ζηνλ 
πξαγκαηηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο εηαηξείαο, θαη ηνπ θνξνινγηθνχ εμφδνπ πνπ πξαγκαηηθά 

αλαγλσξίζηεθε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, έρεη σο εμήο: 
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Φόξνο Δηζνδήκαηνο  

     
 Πνζά ζε  €  31/12/2015 31/12/2014 

 Σξέρνλ έμνδν θφξνπ  0,00 0,00 

 Αλαβαιιφκελνο Φφξνο Απνηειεζκάησλ  (211.367) 613.280 

  
ύλνια  (211.367) 613.280 

       
 Πνζά ζε  €  31/12/2015 31/12/2014 

 
 Θέξδε Πξν Φόξσλ  1.441.205 1.161.298 

  
Φνξνινγηθόο ζπληειεζηήο  29% 26% 

      

 Αλακελφκελν θνξνινγηθφ έμνδν/(έζνδν) κε ηνλ ζεζπηζκέλν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή  417.950 301.938  

  - Κεξίζκαηα & θέξδε απφ ζπκκεηνρέο      

  - άιια έζνδα απαιιαζζφκελα θνξνινγίαο      

 
Πξνζαξκνγή γηα ηα κε αθαηξνύκελα έμνδα      

  - Πξφζζεηνη θφξνη-πξνζαπμήζεηο-πξφζηηκα ΘΒ      

  - Γαπάλεο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε  464.000 260.000 

  - Γαπάλεο πνπ αθνξνχλ αθνξνιφγεηα έζνδα ή έζνδα θνξ/λα θαη εηδηθφ ηξφπν ή 
έζνδα απφ κεξίζκαηα & ζπκκεηνρέο      

  - Άιια κε αθαηξνχκελα έμνδα  - 14.926 

  
Άιινη θόξνη      

 Δπίδξαζε ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν ιφγσ αιιαγήο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ  (99.671)   

 Δπίδξαζε απφ αλαπξνζαξκνγή αθηλήησλ ιφγσ Λ. 2065/1992      

 Αλαβαιιφκελε Φνξνινγηθή απαίηεζε πνπ δελ αλαγλσξίζηεθε  (199.923) (571.343) 

 Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ      

 Αλάθηεζε θνξνινγηθψλ δεκηψλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ (ΑΦΑ)  (370.989) (618.800) 

  
Πξαγκαηνπνηεζέλ θνξνινγηθό έμνδν, θαζαξό  211.367 (613.280) 

   
Γηα ηε ρξήζε 2015, ε Δηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Ινγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65A  παξάγ. 1 Λ.4174/2013.  Ο έιεγρνο 
απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί 

κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2015.  

Δθηηκάηαη πσο δε ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο. 

Γηα ηε αλέιεγθηε θνξνινγηθά ρξήζε 2010 εθηηκάηαη φηη δελ ζα πξνθχςνπλ πξφζζεηνη θφξνη, ελψ 

γηα ηηο ρξήζεηο 2011, 2012 θαη 2013, 2014, ε εηαηξεία έιαβε θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ ρσξίο 
επηθχιαμε. 

4.16. Παξνρέο πξνζσπηθνύ 

Οη παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο έρνπλ σο εμήο: 

 
Πνζά ζε €   1/1 - 31/12/2015   1/1 - 31/12/2014  

 Ζκεξνκίζζηα, κηζζνί, bonus  3.299.109 3.271.904 

 Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο (Η.Θ.Α.)  850.471 886.593 

 Παξεπφκελεο παξνρέο πξνζσπηθνχ  99.121 76.802 

  
ύλνιν  4.248.701 4.235.299 

   
 

Ζ «Σαρπκεηαθνξέο ΔΙΣΑ» ζην 2015 απαζρφιεζε θαηά κέζν φξν 160 άηνκα σο κφληκν πξνζσπηθφ, 

φπσο θαη ην 2014. 
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 ειίδα 42 απφ 48 

 
Αξηζκόο Πξνζσπηθνύ 

    31/12/2015 31/12/2014 

 
 Σαθηηθνί Τπάιιεινη  160 160 

 
ύλνιν  160 160 

   
 

4.17. πλαιιαγέο κε βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε 

Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

  
  Πνζά ζε  €    

 Θαηεγνξία   Πεξηγξαθή  
 1/1 - 

31/12/2015  
 1/1 - 

31/12/2014  

 Κέιε Γ  

 Κηζζνί  82.544 73.450 

 Θφζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο  19.498 24.850 

 Bonus      

 Ινηπέο Απνδεκηψζεηο      

 Ακνηβέο κειψλ Γ  29.656 24.349 

        

 Γηεπζπληηθά 
ηειέρε  

 Κηζζνί  205.789 205.014 

 Θφζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο  32.817 33.830 

 Bonus      

 Ινηπέο Απνδεκηψζεηο  - - 

 
 ύλνια  370.304 361.493 

    
 

Γελ ππάξρνπλ δάλεηα ζε αλψηαηα ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο. 

 

4.18. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

 Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ 

πίλαθεο: 

  
Πνζά ζε € 

 
ΠΩΙΖΣΖ 

  
ΔΙΣΑ Α.Δ. ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ Α.Δ. 

ΘΔΘ ΔΙΣΑ 
Α.Δ. ΤΛΟΙΑ Α

Γ
Ο

Ρ
Α


Σ

Ζ


 

ΔΙΣΑ Α.Δ. - 1.881.054 
 

1.881.054 

ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ 
ΔΙΣΑ Α.Δ. 3.238.430 

 
5.220 3.243.650 

ΘΔΘ ΔΙΣΑ Α.Δ. - 1.744 - 1.744 

Σ.Σ ΔΙΣΑ ΑΔΓΑΘ 
 

- 
  

 

 
ΤΛΟΙΑ 3.238.430 1.882.798 5.220 

         
Πνζά ζε € 

     

  
Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Ζ 

Α
Π

Α
ΗΣ

Ζ


Ζ
 

 
ΔΙΣΑ Α.Δ. ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ ΔΙΣΑ Α.Δ. 

ΘΔΘ ΔΙΣΑ 
Α.Δ. ΤΛΟΙΑ 

ΔΙΣΑ Α.Δ. - 10.453.224 
 

10.453.224 

ΣΑΥΤΚΔΣΑΦΟΡΔ 
ΔΙΣΑ Α.Δ. 

 
- 403 403 

ΘΔΘ ΔΙΣΑ Α.Δ. - 20.136 
 

20.136 

 

 
ΤΛΟΙΑ - 10.473.360 403 
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Οη ππεξεζίεο απφ θαη πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηηκνθαηαιφγνπο πνπ 
ηζρχνπλ θαη γηα ηα κε ζπλδεκέλα κέξε. Θακία απφ ηηο ζπλαιιαγέο δελ εκπεξηέρεη εηδηθνχο φξνπο θαη 

ζπλζήθεο.  

 

4.19. Δλδερόκελεο απαηηήζεηο-ππνρξεώζεηο 

Οη ζεκαληηθφηεξεο εθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 είλαη:  

 Θνηλνπξαμία δηεθδηθεί απνδεκίσζε γηα κε θαηαβιεζείζεο ακνηβέο ηεο απφ ηελ εηαηξεία καο 

ζηε δηαδηθαζία ζπζηάζεψο ηεο (2001) πνζνχ € 98.675. Κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 1107/2014 

απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, ε εηαηξεία ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη 
πνζφ € 12.363. Έρνπλ αζθεζεί εθέζεηο ακθνηέξσλ ησλ αληηδίθσλ, πνπ ζπδεηηνχληαη ηελ 

19ε.5.2016. Ωο εθ ηνχηνπ ζεσξνχκε φηη δελ απαηηείηαη ε δηελέξγεηα ζρεηηθήο πξφβιεςεο 
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

 Ζ απφ 27/7/2007 αγσγή θαηά εηαηξείαο γηα πνζφ € 301.599, δηθάζηεθε ζηηο 25/1/2012 ελψ 

πξνβιήζεθε θαη αληίζεηε αμίσζε ηεο εηαηξείαο καο πνζνχ € 79.937. Κε πξνδηθαζηηθή 

απφθαζε έρεη νξηζζεί πξαγκαηνγλψκνλαο. Ζ έθβαζε ηεο δίθεο είλαη ακθίβνιε θαη σο εθ 
ηνχηνπ ζεσξνχκε φηη δελ απαηηείηαη ε δηελέξγεηα ζρεηηθήο πξφβιεςεο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

 Ζ απφ 27/12/2011 αγσγή θαηά ηεο εηαηξείαο γηα πνζφ € 51.473,70, ε νπνία εθδηθάζηεθε 

ελψπηνλ ηνπ Κνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαη εθδφζεθε ε ππ‟ αξηζκ. 577/15 

απφθαζε, κε ηελ νπνία ε εηαηξεία ππνρξεψζεθε ζε θαηαβνιή πνζνχ € 38.297. Αθνξά 
δεκηέο ζην κίζζην ησλ ελαγφλησλ θαη έρνπλ αζθεζεί εθέζεηο θαη απφ ηα 2 αληίδηθα κέξε. Ωο 

εθ ηνχηνπ, ε έθβαζε ηεο δίθεο είλαη ακθίβνιε σο πξνο ην χςνο ηνπ πνζνχ, πνπ ελδέρεηαη 

λα ππνρξεσζεί ε εηαηξεία λα θαηαβάιεη θαη ζεσξνχκε φηη δελ απαηηείηαη ε δηελέξγεηα 
ζρεηηθήο πξφβιεςεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

 Πεξί ηεο απαίηεζήο καο απφ δεκφζην νξγαληζκφ χςνπο € 601 ρηι., απνξξίθζεθε αγσγή ηεο 

εηαηξείαο απφ ην Δθεηείν Αζελψλ, ε νπνία πξσηνδίθσο είρε γίλεη δεθηή ελ φισ θαη είρε σο 
βάζε ηα ηηκνιφγηα θαη ηηο κεηαμχ ησλ 2 αληηδίθσλ ζπκβάζεηο, κε ηελ αηηηνινγία φηη, νη 

ζπκβάζεηο απηέο ήηαλ παξάηππεο, θαζψο δελ είρε αθνινπζεζεί ε ελδεδεηγκέλε απφ ηνλ 

δεκφζην νξγαληζκφ δηαδηθαζία. πληάζζεηαη ήδε αγσγή κε βάζε ηνλ αδηθαηνιφγεην 
πινπηηζκφ, ε νπνία ζεσξνχκε φηη ζα επδνθηκήζεη γηα ην ζχλνιν ηεο απαίηεζεο. 

 

4.20. Δγγπήζεηο 

 
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο  

      
 Πνζά ζε  €  31/12/2015 31/12/2014 

 Δγγπεηηθέο επηζηνιέο ππέξ ηεο εηαηξείαο  1.949.701 1.857.573 

 Δγγπεηηθέο επηζηνιέο ππέξ ηξίησλ  729.203 921.281 

  
ύλνιν  2.678.904 2.778.854 

   
 

5. θνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ 

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο κεηαβνιέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 
ηζνηηκίεο, επηηφθηα, πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλν εχινγεο αμίαο απφ 

κεηαβνιέο επηηνθίσλ.  
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Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο εηαηξείαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, 
εκπνξηθνχο ρξεψζηεο θαη πηζησηέο θαη ππνρξεψζεηο απφ κηζζψζεηο. 

 

5.1. πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζπλεπψο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε θίλδπλν 
ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ πνπ πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ SDR. Σν SDR (Special Drawing Right) 

είλαη κηα δηεζλήο ινγηζηηθή κνλάδα (φρη λφκηζκα) ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ ην Γηεζλέο 

Λνκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΛΣ) (International Monetary Fund - IMF) ην έηνο 1969 γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο 
ηζνηηκίεο ηνπ ζπζηήκαηνο Bretton Woods. 

ήκεξα ην SDR ρξεζηκεχεη κφλν σο ινγηζηηθή κνλάδα ηνπ IMF θαη άιισλ δηεζλψλ Οξγαληζκψλ, 
κεηαμχ απηψλ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σαρπδξνκηθήο Έλσζεο. 

Σν SDR είλαη έλα «θαιάζη» ηεζζάξσλ λνκηζκάησλ (επξψ, δνιάξην, ζηεξιίλα, γηελ). Ζ βαξχηεηα 

(πνζνζηφ) ηνπ θάζε λνκίζκαηνο ζην κίγκα θαζνξίδεηαη θάζε πέληε ρξφληα απφ ην ΓΛΣ έηζη ψζηε λα 
αληαλαθιάηαη ε ζρεηηθή βαξχηεηα ησλ αλσηέξσ λνκηζκάησλ ζηα παγθφζκηα εκπνξηθά θαη 

νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα.  

Κεηά ηελ ηειεπηαία αμηνιφγεζε (01-12-2010) ησλ ζηνηρείσλ (θαη ε νπνία ηζρχεη γηα 5 έηε), ηα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο θάζε λνκίζκαηνο θαζνξίζηεθαλ σο εμήο: δνιάξην 42%, επξψ 37%, γηελ 9% 

θαη ζηεξιίλα 12%.  

Ζ ηζνηηκία ηνπ SDR κε ηα επίζεκα λνκίζκαηα φισλ ησλ ρσξψλ αλαθνηλψλνληαη θαζεκεξηλά απφ ην 

Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ Σακείν ζην επίζεκν site ηνπ (www.imf.org). 

ηηο ζρέζεηο ηεο Δηαηξείαο κε ηηο Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο 

επξσδψλεο, νη ππνινγηζκνί ησλ εηζπξαθηέσλ ή πιεξσηέσλ πνζψλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε SDR.  

Οη αληίζηνηρεο εηζπξάμεηο ή πιεξσκέο γίλνληαη ζην λφκηζκα ηεο θάζε ρψξαο κεηά ηε ζρεηηθή 

κεηαηξνπή ησλ SDR κε βάζε ηελ ηζνηηκία ηεο εκέξαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλαιιαγή.  

Ο θίλδπλνο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ απηνχ ηνπ είδνπο πξνθχπηεη απφ ηελ ηζνηηκία ηνπ SDR 
έλαληη ηνπ επξψ θαη αληηζηαζκίδεηαη κεξηθψο απφ αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ηεο ίδηαο ινγηζηηθήο 

κνλάδαο. 

Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνηθίιιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλάινγα 

κε ηνλ φγθν ησλ ζπλαιιαγψλ ζε SDR. Απηφο ν θίλδπλνο δελ είλαη ζεκαληηθφο, αληηπξνζσπεχεη 

γχξσ ζην 4,5% ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Υξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε δηαθνξεηηθά απφ ην 

Δπξψ λνκίζκαηα δε ηεξνχληαη. 

5.2. Αλάιπζε επαηζζεζίαο θίλδπλνπ επηηνθίνπ 

Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη ηακεηαθέο ξνέο ηεο εηαηξείαο δελ είλαη αλεμάξηεηα απφ κεηαβνιέο ζηηο 

ηηκέο ησλ επηηνθίσλ. Ζ εηαηξεία δελ δηαρεηξίδεηαη ζεκαληηθά πνζά θαη ηα έζνδα απφ 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη ζεκαληηθά.  

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ε εηαηξεία δελ έρεη ζπκβφιαηα αληαιιαγήο επηηνθίνπ. 

Ζ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ έθζεζε ηεο ζηνλ θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ 
επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηε καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε.  

Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, ε Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ επηηνθίνπ 
φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηεο, ν νπνίνο ππφθεηληαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ.  

http://www.imf.org/
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Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ 
ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε κηα ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +1,0% ή –1,0% (2014: +/-

1%).  

Οη αιιαγέο ζηα επηηφθηα εθηηκάηαη φηη θηλνχληαη ζε κία ινγηθή βάζε ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο. 

    01/01-31/12/2015    01/01-31/12/2014  

  1,00% -1,00% 1,00% -1,00% 

  Απνηέιεζκα ρξήζεο                          (35.206)                       35.206                        (38.000)                  38.000  

  Ίδηα Θεθάιαηα                         (25.000)                       25.000                        (28.120)                  28.120  

     
 

5.3. Αλάιπζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

H έθζεζε ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Οη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο 
δηελεξγνχληαη θπξίσο κε πίζησζε ζε κεγάινπο πειάηεο, κε αμηνινγεκέλν ηζηνξηθφ πηζησηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο (κέζσ ηεο ICAP), ην Διιεληθφ Γεκφζην, ΓΔΘΟ, Σξάπεδεο θαη κεγάινπο εηαηξηθνχο 
πειάηεο. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο παξφιε ηελ θξίζε ξεπζηφηεηαο πνπ επηθξάηεζε ζηελ ειιεληθή 

αγνξά θαη ζπλερίδεη λα ππάξρεη, έρεη θαιχςεη φιεο ηηο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ηεο 

ππνρξεψζεηο θαη δελ ππάξρνπλ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ην ειιεληθφ δεκφζην. Αληηζέησο 
ππάξρνπλ εηαηξείεο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ έρνπλ νθεηιέο πξνο ηελ εηαηξεία ε νπνία θαηαβάιιεη θάζε 

δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ άκεζε είζπξαμε ηνπο. 

Πηζηνιεπηηθέο αμηνινγήζεηο δηελεξγνχληαη γηα φινπο ηνπο πειάηεο πνπ δεηνχλ πίζησζε πέξαλ ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ. Ζ Δηαηξεία δελ απαηηεί εκπξάγκαηεο εγγπήζεηο επί ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ.  

Δπελδχζεηο επηηξέπνληαη κφλν ζε άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ρξεφγξαθα θαη κφλν κε 

αληηζπκβαιιφκελνπο πνπ έρνπλ πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ίδηα ή θαιχηεξε απφ απηή ηεο Δηαηξείαο.   
Ζ εηαηξεία ειέγρεη δηαξθψο ηηο απαηηήζεηο ηεο, είηε ρσξηζηά είηε θαηά νκάδα θαη ελζσκαηψλεη ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο ζηα control ηνπ πηζησηηθνχ ειέγρνπ.  

Ζ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη λα ζπλεξγάδεηαη κφλν κε αμηφπηζηνπο πειάηεο.  

Θαλέλα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο δελ έρεη αζθαιηζηεί κε 

ππνζήθε ή άιιε κνξθή πηζησηηθήο αζθάιηζεο.  

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, πξνο θάιπςε ελδερφκελσλ πεξηπηψζεσλ κε είζπξαμεο απαηηήζεσλ, 

επηβάξπλε ζσξεπηηθά ηα απνηειέζκαηα κέρξη θαη ηεο ρξήζεο 2014 κε ην πνζφ € ρηι 2.394 κε 
ηζφπνζεο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, ελψ γηα ηε ρξήζε 2015, δε δηελήξγεζε επηπιένλ 

πξφβιεςε.  

5.4. Αλάιπζε θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο 

Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεψλ 

ησλ καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά.  Οη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο 

δψλεο, ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία βάζε θαζψο θαη ζε κηα θπιηφκελε πεξίνδν 30 εκεξψλ.  

Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 γηα ηελ εηαηξεία 

αλαιχεηαη σο εμήο: 

 



Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

ηεο πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
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 ειίδα 46 απφ 48 

31/12/2015  

Βξαρππξόζεζκεο Καθξνπξόζεζκεο 

εληόο 6 
κελώλ 6 έσο 12 κήλεο 

1 έσο 5 
έηε 

αξγόηεξν 
από 5 έηε 

 Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο  -  3.520.591 -  -  

 Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο  -  -  -  955.750 

 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο  2.293.924 60.675 -  -  

 Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  1.267.484 880.125 -  -  

  
ύλνιν  3.561.408 4.461.391 - 955.750 

     
Ζ αληίζηνηρε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 είρε 

σο εμήο: 

 

 31/12/2014  

Βξαρππξόζεζκεο Καθξνπξόζεζκεο 

εληόο 6 
κελώλ 6 έσο 12 κήλεο 

1 έσο 5 
έηε 

αξγόηεξν 
από 5 έηε 

 Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο    3.820.591     

 Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο        927.803 

 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο  2.524.483 31.301     

 Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  1.549.152 718.510     

  
ύλνιν  4.073.635 749.810 0 927.803 

     
Οη αλσηέξσ ζπκβαηηθέο εκεξνκελίεο ιήμεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο κηθηέο ηακεηαθέο ξνέο, νη νπνίεο 
ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. 

6. Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ 

Ζ εηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη θάλεη ηηο πξνζαξκνγέο θαηά ην ρξφλν πνπ ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ ησλ ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ αιιάδνπλ.  Κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, ε 

εηαηξεία κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην πνζφ ησλ πιεξσκψλ, λα εθδψζεη κεηνρηθφ θεθάιαην ή λα 
πνπιήζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα κεηψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. 

Ζ εηαηξεία παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε ηνπ πνζνχ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, κείνλ ηα 

ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα φπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ. Σν 
θεθάιαην γηα ηηο ρξήζεηο 2015 θαη 2014 αλαιχεηαη σο εμήο:  

     
 31/12/2015 31/12/2014 

 χλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ   4.375.024 3.155.668 

 Κείνλ: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα                  (2.852.491)           (2.602.116) 

  
Θεθάιαην  1.522.533 553.552 

 χλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ   4.375.024 3.155.668 

 Πιένλ: Γάλεηα  3.520.591 3.820.591 

 
 ύλνιν Θεθαιαίσλ   7.895.615 6.976.259 

    
Θεθάιαην πξνο ύλνιν Θεθαιαίσλ  2/10 1/10 

   
 

Κεζνπξφζεζκνο ζηφρνο ηνπ Οκίινπ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ παξά ηελ παξαηεηακέλε 

δηάξθεηα ηνπ αξλεηηθνχ θιίκαηνο, είλαη λα βειηηψζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην δείθηε κέζσ βειηίσζεο 
ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ. 
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7. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ 

Γελ ππάξρνπλ άιια γεγνλφηα πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. 
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8. ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο 


